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Gat)ln®t® do Vtnead®r Jackson Douglas Santana Fbrr®lra

MOÇÃODEPESAR  N°       5-4    /2o2o.
Senhor Presidente, Senhora e Senhores Vereadores.

€àmara

0 parlamentar, que a esta subscreve, amparado no Regjmento lnterno desta Ca#Úêí
encaminhado o inteiro teor da presente manifestação de VOTOS DE PESAR, pel
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e San{aíéirá

i^Íá,.d&séseja

jovem LUIZA
FABIANA MEDINA DA SILVA a LUH MEDINA como era carinhosamente chamada, ocorrido no dia 20 de maio
de 2020, em uma comunidade rural -em Santarém -Pará.

A noticia da morte de LUH MEDINA, deixou atônitos os familiares, os muitos amigos e principalmente seus
colegas de Grupo, a BigBen Junina, da qual fazia parte e era uma das mais queridas e extrovertida participante.
Sua alegria contagiava, não havia baixo-astral com ela. Todos lamentam e choram sua perda, principalmente

pela maneira que aconteceu o fato, uma descarga elétrica com o aparelho de "chapinha" enquanto cujdava do
que lhe era tão caro, a beleza. Aos familiares e amigos as nossas sinceras condolências, reiterando que este
parlamentar não poderia deixar de extemar seu voto de pesar aos familiares até mesmo por ser amigo pessoal
da LUIZA FABIANA MEDINA DA SILVA. Manifestamos nossa profunda tristeza e rogamos a Deus qiie traga
conforto aos corações dos familiares e amigos enlutados, desejamos que a paz e a fé reinem no meio de todos
e que ela descanse em paz entre os eleitos do Reino de GIórias, junto de Deus Pai Todo Poderoso.

João 11 :25. Disse-Ihe Jesus: "Eu sou a nessurreição e a vida, Aquele que cnê em mim, ainda que morra,
viverá„.

Que desta decisão seja dada conhecimento aos familiares de LUH MEDINA.
Endereço Travessa 14, entre Rua E e Everaldo Wlartins, Nova República, n° 118 -Santaiém -Pará.

Sala das sessões, Plenário "Vereador Benedito Magalhães" em          de maio de 2020.
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