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GABINETE DO VEREADOR PAULO GASOLINA

MOÇÃO DE PESAR N°   }#/2oZÕ
SENHOR PRESIDENTE,                                                                                                                           JL4l
SENHORA E SENHORES VEREADORES                                                                                       ° `

MANiFESTAÇÃO DE PESAR PELO FALEciMENTO DO Eséfitf#
COSTA  PEREIRA,  OCORRIDO  NESTA  CIDADE  DE  SANTARÉM
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE JUNHO.
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A   CÂMARA   IVIUNICIPAL    DE   SANTARÉIVI,    no   uso   de   suas
atribuições regimentais, faz saber que aprovou a seguinte proposta

LUTO      de  VOTOS  DE  PESAR,  pelo  falecimento  do  ESCRMÁo  RU/

y.EL_S_Oy .COSTA  PEREIRA,  ocorr.ido  na no.ite  de segunda-+e.ira,
dia 29 de junho do ano em curso.

JUSTIFICATIVA

Senhora  e  Senhores  Vereadores,   Rui  Nelson   ingressou  na Polícia  Civil no  ano
de 1997 após  passar em  um  concurso  público.  Sua  primeira  lotação foi  na  cidade
de Santarém.  Ele passou também por municípios como, Aveiro,  Prainha,  ltaituba e
Novo Progresso.
Rui  Nelson  tinha  54  anos e era  natural  de  Santarém,  e atuava  como escrivão da
Polícia Civil na UPP de Alter do Chão.
Rui Nelson chegou a ser entubado no Hospital de Campanha de Santarém após seu
quadro  clínico  se  agravar  em  decorrência  do  coronavírus,  mas  infelizmente  não
resistju.
Lamentamos a  perda do nobre colega que dedicou  mais de duas décadas de sua
vida à Polícia Civil do Pará, o qual era uma pessoa bastante conhecida e respeitada
por sua conduta de dedicação à família e a comunidade como partícipe efetivo para
a  segurança  em  nossa  cidade.  Sua  ausência  deixa  desolados  seus  familiares,
amigos e conhecidos,  nos deixando como exemplo,  seu  modelo de vida enquanto
cidadão  do  bem  e  integro.  Homem  de fé  e  alicerce  da  família.  Toda  a  sociedade
lamenta a perda de um cidadão exemplar no caráter e na honra. Aos seus familiares
e amigos nossas sinceras condolências, onde associamos o profundo respeito pesar
por tão sentida perda, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados.

Q_ye. d.es_sa qeci_são seja dado conhecimento as famílias Costa Pereira e a Polícia
Civil de Santarém.
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