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Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores:

Câmara

Altiért:inM(i\Ljcilhàie.`,i

1  -  Secretárií:

Condolências  pelo  falecimento  da  Senhora  OTÍLIA  PUCHU
MOREIRA,  oconido  no  dia  14  de  Junho  do  corrente  ano,  no
hospital Municipal Alberto Tolentino, 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  90  (noventa)  anos  de  idade  da  Senhora  OTÍLIA  PUCHU
MOREIRA,  ocorrido  no  último  dia  14  (quatorze)  de junho,  no  hospital  Municipal
Alberto Tolentino nesta eidade.

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 OTíljlA PUCHU MOREIRA,nasceu no  dia 03/11/1929 deixa 6  (seis)
filhos ,e 50 (cinquenta) netos, e bisnetos Sua ausênoia deixa desolados seus familiares,
amigos  e  conhecidos.  Dona  Otília tinha  como  profissão  dona  de  casa,  e  morou  por
duantes 25 anos de sua vida na comunidade Missão de São Francisco dü Cururu, no
Alto  Tapajós,  Tribo  lndígena  da  Aldeia  Mundurucu,  era  casada  com  o  Senhor.
Francisco (falecido) um feneiro muito conhecido em nossa cidade na qual viveram por
durante 25 anos de sua vida na Missão de são Francisco do cururu e após esse período
passar"i a mora na cidade, e em suas memorias contava que ao chegar em nossa cidade
mais preeisamente na travessa 15 de agosto havia somente dois vizinhos e muitos matos
e poueas casa, sendo assim uma das primeiras moradoras do bairro santa clara . Dona
Otília tinha cflmo religião o catolicismo na qual foi criada dentro dos princípios cristão,
onde contribuiu nesta comunidade 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 Íàmília.
Aos seus farniliar€s, principalmente aos seus filhos e netos e bisnetos, nossas sinceras
condolências,  r£iteramdo que  este  VereadQr não poderia  deixar de  se  associar  ao  seu
pesar. Manifestamüs nosso profimdo 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,  07T'LJ4
PUCHU MOREIRA, descçTrrse em paz.

Que desta decisão seja dado conhecimento a família enlutada.
Sala das Sessões, Plenário alácio apajos, em

RE PASTANA
André do Raio-X

Vereador - Partido Verde/PV

junho de 2020.


