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MOÇÃO DE PESAR N°. 03/2013 
 

 
 
 

           Os Vereadores que a presente subscrevem, com assento nesta Egrégia Casa de Leis, vêm 
através desta, após ouvido o Plenário, ser solidária e encaminhar MOÇÃO DE PESAR à Família WESSLING, 
pelo falecimento do Sr. PAULO SCHMITZ WESSLING, ocorrido no dia 01 de abril de 2013.  

  
MENSAGEM 

 
 

Faleceu no dia 01 de abril do corrente ano, o Senhor PAULO SCHMITZ WESSLING. Deixando sua esposa, 
filhos e netos. Residia em Nova Esperança do Sudoeste, sendo um dos pioneiros, fundador do primeiro 
loteamento da vila de Nova Esperança, tendo participado da vida pública como vereador do Município de Enéas 
Marques, muito contribuiu lutando pelo desenvolvimento local.  
Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, foi o reflexo da família, deixando-nos o 
modelo de vida a ser seguido através dos predicados que lhes foram peculiares, como: Fé; Dignidade; 
Humildade; Fidelidade; Partilha, honra e trabalho. 
 
Sua morte, devido ao seu estado de saúde bastante debilitado, após período de luta e dedicação de todos os 
familiares, comprova a força e a coragem que sempre lhe impulsionaram.    
“Eclesiástico, 41 - 1. Ó morte, como tua lembrança é amarga para o homem que vive em paz no meio de seus bens, 2. 

para o homem tranqüilo e afortunado em tudo, e que ainda se encontra em condição de saborear o alimento! 3. Ó morte, tua 
sentença é suave para o indigente, cujas forças se esgotam, 4. para quem está no declínio da idade, carregado de 
cuidados, para quem não tem mais confiança e perde a paciência. 5. Não temas a sentença da morte; lembra-te dos que te 
precederam, e de todos os que virão depois de ti: é a sentença pronunciada pelo Senhor sobre todo ser vivo.” 
 
Aos seus familiares, principalmente, a sua esposa, seus filhos e netos, nossas sinceras condolências, 
colocamo-nos a disposição. Reiterando que Esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar, aqui 
manifestando a nossa gratidão pela dedicação com que sempre se colocou a disposição para trabalhar pelo 
bem desta cidade. Rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados com a perda de tão nobre 
cidadão, desejamos que a paz e o consolo, continue reinando no meio de todos, primando, o amor a Deus 
sobre todas as coisas, para que o Senhor PAULO SCHMITZ WESSLING , descanse em paz. 
 
 

          SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES de Nova Esperança do Sudoeste, Estado 
do Paraná, em 08 de Abril de 2013. 
 
 
 

ADRIANA A. DE PIERI 

Vereador 

 

 

ANDREY HERCULANO 

Vereador 

CLÓVIS FERNANDES 

Vereador 

 

EDSON R. DA SILVA 

Vereador 

 

JAIR C. DA SILVA 

Vereador 

JOÃO N. NAZARIO 

Vereador 

   

JURE DE S. MACHADO 

Vereador 

 

PEDRO B. GESSER 

Vereador 

VALDEMIRO A. ZEFERINO 

Vereador 

 


