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Assunto: manifesta  pesar  pelo  falecimento da  Sra.  Patricia  Braga
Pacheco, professora do Município de Itapoá.

A Câmara Municipal de Itapoá manifesta seu profundo pesar pela morte
da Senhora Patricia Braga Pacheco, falecida aos 25 dias do mês de março de 2014,
em Itapoá.

Nascida aos 15 dias do mês de março de 1971, Patricia faleceu no último
dia 25 de março,  deixando familiares e inúmeros amigos,  restando grande vazio e
imensa gratidão àqueles que eram de seu convívio. Sorte de quem teve o privilégio de
a  ter  conhecido.  Uma  pessoa  de  alegria  contagiante,  que  oferecia  a  todos  uma
amizade verdadeira, e que será sempre lembrada pela sua bondade e simpatia.

À Professora Patricia, nosso reconhecimento, nossa gratidão pelo compe-
tente trabalho. Por mais de 20 anos, Patrícia foi servidora pública municipal; começou
como professora de inglês, deu aula nos anos iniciais da escola Frei Valentim e atual-
mente estava como assessora de imprensa da Secretaria de Educação. Sua trajetória
foi marcada pela competência e respeito pelas pessoas, assim como pela grande sim-
patia e simplicidade que transmitia no seu dia a dia.

Patricia,  amiga  e conselheira,  estará  sempre  nas  lembranças  dos
cidadãos itapoaenses.  Patricia  marcou a vida de muitos alunos,  pais  e  colegas de
trabalho no município de Itapoá, e deixará saudades pelo seu brilho, carisma, força e
exemplo de excelente profissional.

Deus com certeza reservou um novo lar na espiritualidade, em que ela
possa trilhar e orientar novos trabalhos como só ela sabia fazer, porque a vida continua
em dimensão elevada. Era,  Patricia,  uma das ilustres pessoas que proporcionaram
grande bem à nossa Itapoá e à nossa gente.
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É, pois, justa a homenagem póstuma desta Casa, representante do povo,
a uma cidadã que está a merecer a saudade da comunidade que ela tanto serviu. O
céu ganhou um reforço junto aos anjos e nós perdemos um anjo junto de nós.

Transmita-se o teor desta à família enlutada.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá, em 31 de março de 2014.

Márcia Regina Eggert Soares
Vereadora – PSDB

Osni Ocker
Vereador  PR

Thomaz Willian Palma Sohn
Vereador  PP

Geraldo Silvano Weber
Vereador  PSDB

Carlito Joaquim Custódio Jr.
Vereador  PR

Daniel Silvano Weber
Vereador – PMDB

Ernesto Policarpo de Aquino
Vereador – PSC

Edson da Cunha Speck
Vereador – PMDB

Jeferson Rubens Garcia 
Vereador – PMDB

Fl. 2/2 da Moção de Pesar n° 03/2014 – 31 de março de 2014.                                                                                                                           F.S.


	Moção de Pesar n° 03/2014

