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Senhor presidente, Senhora e senhores vereadores.                                                      câ"

dad„
çZOJJO.

} Santarém

s Cai-doso

0 parlamentar, que a esta subscreve, amparado no Regimento lntemo desta Casa de Leis, solicita que seja
encaminhado o inteiro teor da presente manffestação de VOTOS DE PESAR, pelo falecimento do Senhor LUIZ

GONÇALVES, ocorrido neste domingo, dia 28 de junho de 2020, em Santarém - Pará.

Esta tragédia fammaT deixou de luto todos os alvinegnos da cidade. 0 ex-atacante do São Raimundo Esporte
Clube nos anos 70 era muito conhecido e respeitado no meio esportivo. Seu amor pelo São Raimundo-PA e

pelo Botafogo-RJ era tão grande que quase semprie andava vestido com a camisa de um desses dois clubes,
e também expnessou seu amor ao mandar soldar os dois escudos, lado a lado nas grades de sua residência
na  Travessa  Frei  Ambrósio.  Esta  é  uma  imensa  perda  para  a  memória  do  espohe  santareno,  pois  LUIZ

GONÇALVES era um icone da velha guarda do fijtebol santareno.
ESTAMOS PERDENDO NOSSOS HERÓIS!

Aos seus familiares e aos muitos amigos que agora choram e lamentam sua derradeira partida, ocorrida no
Hospital de Campanha em Santarém, após árdua luta contra o Covid-19, este parlamentar manifesta sinceras

condolências e seu pnofundo pesar, rogando a Deus que traga conforto aos corações dos familiares e amigos

enlutados, desejamos que LUIZ GONÇALVES descanse em paz entre os justos eleitos no Reino da GIória,

junto de Deus Pai Todo Podenoso.

João 11 :25. Disse-lhe Jesus: nEu sou a nessLirreição e a vida. Aquele que ciê em mim, ainda que morra,
viverá„.

Que desta decisão seja dada conhecimento aos familiares do Sr. LUIZ GONÇALVES.
Endereço Travessa Frei Ambrósio (em frente à UNIP), Santarém - Pará.

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