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MOÇÃO DE PESAR N°. 05/2013 
 

 
 
 

           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 
LUCHTEMBERG, pelo falecimento do Sr. BERTILO LUCHTEMBERG, ocorrido no dia 30 de abril de 2013.  

  
MENSAGEM 

 
 

 
Sua morte, devido ao seu estado de saúde bastante debilitado em decorrência de um atropelamento por 
veículo, após período de luta e dedicação de todos os familiares, comprova a força e a coragem que sempre 
impulsionou a todos para dispensar a atenção devida em tentar reverter o quadro grave em que se 
apresentava, porém, nem todos os esforços trazem o resultado esperado, sua perda também enluta não só os 
familiares, mas também a sociedade aqui representada por esta Casa Legislativa.  
   
“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 mãe, 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 nossas sinceras condolências. Rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados, 
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 BERTILO LUCHTEMBERG, descanse em paz. 
 
 

          SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES de Nova Esperança do Sudoeste, Estado 
do Paraná, em 06 de maio de 2013. 
 
 
 

ADRIANA A. DE PIERI 

Vereador 

 

 

ANDREY HERCULANO 

Vereador 

CLÓVIS FERNANDES 

Vereador 

 

JOSÉ DANILLO LOCKS  

Vereador 

 

JAIR C. DA SILVA 

Vereador 

JOÃO N. NAZARIO 

Vereador 

   

JURE DE S. MACHADO 

Vereador 

 

PEDRO B. GESSER 

Vereador 

VALDEMIRO A. ZEFERINO 

Vereador 

 


