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Moção de Pesar nº 034/2018                                     

Data: 23 de outubro 2018 

 

Exmo Senhor Vereador 

Elói Adão Edinger Dalathea 

Presidente da Câmara de Vereadores                                                                                      
 

 

 

 

            Os Vereadores Signatários, dispondo de suas legais e regimentais 

atribuições, vêm perante Vossa Excelência solicitar que seja encaminhado VOTO DE 

PROFUNDO PESAR aos familiares, pelo falecimento do Senhor Cesar Juliano Dadda 

ocorrido recentemente. 

“Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será guia até a morte” 

assim nos fala a escritura sagrada (SALMO 48:14). Neste momento os familiares sofrem 

com o passamento do Senhor Cesar Juliano Dadda, uma pessoa de personalidade límpida 

com dedicação em seu viver em prol de uma vida digna e construtiva. Assim como o espelho 

reflete o nosso ser, a morte é o cumprir de uma nova jornada, onde o reluzir da paz é parte 

integrante deste caminhar.  

                      A sua ida nos entristece e os seus familiares, amigos e conhecidos que 

conviveram com o seu modelo de vida e exemplo sentem a profunda falta que deixará com o 

seu partir, e nós, Vereadores da Câmara Municipal de Caraá/RS não poderíamos nos abster 

de abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem. 
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 Essa Egrégia Casa de Leis, tendo pleno conhecimento da grande pessoa que 

era o Senhor Cesar Juliano Dadda, de vida ativa em prol do Município de Caraá. Os 

familiares e seus amigos, com muita emoção sentem profunda saudade com seu falecimento, 

ocorrido no dia 16 de outubro de 2018. 

Assim, a Câmara Municipal de Caraá, através de seus Vereadores, com sua fé, 

dignidade, comprometimento para com seus familiares e amigos, com muita sensibilidade e 

carinho, vem compartilhar com a digníssima família para que a Paz e Felicidade reinem no 

meio de todos, dedicando o nosso mais profundo pesar pelo falecimento do Senhor Cesar 

Juliano Dadda, a quem essa Câmara expressa as mais sinceras condolências. 

 

 Plenário Jorge Von Saltiél, 23 de outubro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Cláudio Luis Sanna - MDB Fabiano Santos da Silva – MDB 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Elcio Ramos dos Reis- MDB Luiz Presente – MDB 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Omar Moro-Progressistas Sandra de Ávila-Progressistas 
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_____________________________ _____________________________ 

Marlon Ramos Tedesco-PSDB Djalmo Gomes Ribeiro-Progressistas 

 

 

 

_____________________________ 

Eloi Adão Edinger Dalathea -PRB 
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