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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE

Nota de Pesar

É com triste pesar que informamos o falecimento do senhor Sebastiao Geremias
Vieira em 08 de agosto de 2021 servidor da Prefeitura da Estância Turística Ouro Preto do Oeste.

Geremias exercia a função de Agente de Portaria e Vigilância e era muito querido
entre os colegas de trabalho.

Sempre alegre ao receber os servidores na portaria da prefeitura com um sorriso no
rosto e um abraço dizendo sempre palavras como:

"Satisfação em te ver aqui!"

"Estou bem graças a Deus! Melhor agora por você feliz, cheio de
saúde e com vontade de trabalhar!"

Respeitado por todos os colegas, foi um grande profissional e ser humano, sempre
alegre e bem disposto.

Sua falta já está sendo sentida por todos nós.

É nosso dever render justa homenagem a quem com seu trabalho, exemplo e
dedicação contribuíram para o bem-estar e o bom desenvolvimento dos trabalhos executados
pelo poder público.

Manifestamos nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos na
certeza de que sua partida deixa um legado de carinho e amizades conquistadas ao longo de sua
vida.

A prefeitura da Estância Turística Ouro Preto do Oeste manifesta seu profundo
pesar e solidariza-se com seus amigos e familiares.
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Documento assinado eletronicamente por Juan Alex Testoni, Prefeito (a), em 09/08/2021 às
12:32, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 13.714 de
27/08/2020.
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