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MOÇÃO DE PESAR Nº 002/2020 

Autor (a): Vereadora Nêga Freitas, em conjunto com os demais Vereadores, 

abaixo assinado. 

 

“MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO 

DO SENHOR ÍCARO DANIEL DE 

OLIVEIRA DANTAS”. 

  “Vinde a mim, todos os que estai cansados e 

oprimidos, e eu vos aliviarei.” (Mateus 11-28).  

Neste momento os familiares sofrem com o passamento do Sr. Ícaro 

Daniel de Oliveira Dantas, conhecido por seu apelido de “Amigão”, um homem de 

imenso coração, sempre prestativo, positivo e corajoso. 

Ícaro Daniel nasceu em Belém, no dia 29 de outubro de 1981, veio para 

Tucuruí em 2009 e começou a trabalhar no hospital regional de Tucuruí como técnico 

de radiologia, mudou para Breu Branco em 2010 quando começou a morar junto com 

sua esposa Enfermeira Luciana Vilela. Entrou no motoclube "É Nóis" e começou a 

fazer as viagens que tanto amava já em sua moto tão sonhada, amava viajar com a 

família do motoclube. Seu primeiro filho nasceu 09 de janeiro de 2015, foi muita 

felicidade. Trabalhava em Tucuruí, Marabá e Breu Branco como técnico de radiologia. 

Há três anos abriu o amigão, além de ser um meio de sustento, passou a conhecer 

muitas pessoas, fazer amizades. Fazia questão de atender seus clientes com muita 

alegria. Nunca soube de inimigos, nunca soube de mágoas. Amava ajudar as pessoas 

principalmente seus amigos. Vivia sua liberdade e seus sonhos sem medo. Há uma 

frase que ele gostava muito, que diz assim: “O mundo está nas mãos daqueles que tem 

a coragem de sonhar e correr riscos de viver seus sonhos”. 

Os familiares e seus amigos, com muita emoção sentem profunda 

saudade com o falecimento, ocorrido no dia 12 de setembro 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 
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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. Ícaro Daniel, nosso querido “Amigão”. 

 

 Plenário Antônio Oliveira Santana, 18 de setembro de 2020. 
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