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Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores:
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Condolências   pelo   falecimento   da   Senhora   VEREDIANA
SANTOS  SOUSA,  ocorrido  no  dia  01  de  Junho  do  corrente
ano, no hospital de campanha, em Santarém/PA.

0 Vereador que a esta subscreve, amparado no Regimento lntemo desta Casa, solicita
que seja encaminhado o inteiro teor da presente manifestação de VOTOS DE PESAR,
pelo  falecimento,  aos  77  (setenta  e  sete)  anos  de  idade  da  Senhora  VEREDIANA
SANTOS  SOUSA,  ocorrido  no  último  dia  01   (primeiro)  de  junho,  no  hospital  de
Campanha nesta cidade.

Sua  morte,  tão  repentina,  enluta  não  somente  seus  familiares  e  amigos,  mas  todos
aqueles que lamentam a perda de uma cidadã exemplar na honestidade, no caráter e na
honra; Dona VEREDIANA SANTOS SOUSA, deixa 3  (três) filhos,e  11  (onze) netos.
Sua    ausência    deixa    desolados    seus    familiares,    amigos    e    conhecidos.    Dona
VEREDIANA tinha como profissão a agricultua, e morou por duantes 75 anos de sua
vida na comunidade de Curi região de Arapiuns, onde contribuiu nesta coriúnidade com
o  crescimento,  deixando  seus  ensinamentos  de  vida.  Atualmente  estava  aposentada  e
nos deixa ainda, como exemplo,  seu modelo de vida enquanto cidadã de bem, mulher
de fé e alicerce da família.

Aos   seus   familiares,   principalmente   aos    seus   filhos   e   netos,    nossas    sinceras
condolências,  reiterando  que  este  Vereador  não  poderia  deixar  de  se  associar  ao  seu
pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos
corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de
todos,   principalmente   o   amor   a   Deus   sobre   todas   as   coisas   para   que   a   Dona,
VEREDIANA SANTOS SOUSA , descanse em paz.

Que desta decisão seja dado conhecimento a família enlutada.

Saladas sessões, Plenário do palácio Tapajós, em    Os    junho de 2020.

André do Raio-X
Vereador - Partido Verdemv
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