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MOÇÃO DE PESAR Nº 001/2020 

Autor (a): Vereadora Presidente Eliani Mezzomo Francischetto, em conjunto 

com os demais Vereadores, abaixo assinado. 

 

“MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO 

DO EX-PREFEITO CLAUDIO FURMAN”. 

  “Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a 

qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não 

somente a mim, mas também a todos os que amarem 

a sua vinda.” (Timóteo 4, 7-8). Neste momento os familiares sofrem com o 

passamento do Sr. Claúdio Furman, ex-prefeito do Município de Tucuruí, homem de 

imenso coração e de muitas virtudes e múltiplos valores nos deixa um legado de fé, de 

uma vida dedicada a servir ao próximo, a amar seu povo e a defender o nosso 

município, estado e País.  

Claúdio Furman esteve à frente da prefeitura de Tucuruí por três 

mandatos (1983-1988, 1997-2000, 2005-2008). De acordo com a prefeitura de 

Tucuruí, durante esses períodos, Furman contribuiu com o crescimento e o 

desenvolvimento da cidade, com obras estruturantes.  

Os familiares e seus amigos, com muita emoção sentem profunda 

saudade com o falecimento, ocorrido no dia 12 de julho de 2020. 

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

conviveram com sua atenção de pai e amigo, e 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 Breu Branco/PA não poderíamos deixar de abraçar os familiares e 

amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem.  

 Assim, a Câmara Municipal de Breu Branco, 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 conforto de Deus reinem no meio de todos, dedicando o nosso 

mais profundo pesar pelo falecimento do Sr. Claúdio Furman. 

 

 Plenário Antônio Oliveira Santana, 13 de julho de 2020. 
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