CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO Si"

Mocao de Pesar
O Poder Legis/ativo Douradense, de acordo corn as normas regimentals,
atraves dos Vereadores infra-assinados, apresenta a Mesa Mocao de Pesar aos
familiares do Medico a Pediatra Luiz Carlos de Arruda Leme, pelo seu
fa/ec/mento ocorrido em 21/08/2022.
O sent/do de uma existencia nao se avalia por sua duracao, curta ou longa,
considerando o tempo da passagem terrena o valor de uma vida deve medir-se
pe/a conduta, bons exemp/os deixados e pelo mode/o de vida adotado.
Radicado em Dourados desde a decada de 70, o medico Luiz Carlos de
Arruda Leme, deixa um legado de servicos prestados em Dourados, onde trabalhou
por mais de 30 anos.
Em 2002, Luiz Carlos de Arruda Leme, foi vice-prefe/to em nosso Municip/o,
tambem foi diretor clinlco do Hospital Evangellco, diretor do Hospital da Vida,
p/antonista do Hospital Universltarlo, docente da Faculdade de Medic/na da UFGD,
trabalhou quase 30 anos em postos de saude e ocupou o cargo de Secretar/o
Municipal de Saude.
Externamos o mais pro fundo pesar a famllia enlutada pe/a perda irreparavel
e nesse momento de tristeza rogarmos a Detrs, Para que lhes de o con forto
necessario para transporem esse momento dificil de suas vidas, con fortando os
coracoes enlutados.
Desejarnos que a paz, o conso/o e a forca da fe re/nem no me/o de todos,
primando o amor a Deus sobre todas as coisas.
Plenario "Weimar Torres', 22 de agosto de 2022.
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CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SI"

M®ca® de Pesar
O Poder Leglslativo Douradense, de acordo corn as normas
regimentals, atraves dos Vereadores infra-assinados, apresenta a Mesa
Mocao de Pesar aos famll/ares do Senhor Moises Sgaravatti, pelo seu
falecimento.
O sent/do de uma existencia nao se avalia por sua duracao, curia ou
longa, considerando o tempo da passa gem terrena o valor de uma vida
deve medic-se pela conduta, bons exemplos deixados e pelo modelo de vida
adotado.
Como cldadao, fol uma pessoa que conquistou in. c meros amigos,
sendo respeitado por sua conduta de boa vlvencia, humildade e
cornpanlleirlsmo.
Externamo.s o mals profundo pesar a famillia enlutada pela perda
lrrepara vel e nesse mom, ento de tristeza rogamos a Deus, para que Ihes de
a con forto necessario para transporern else momenta dific// de suas vidas,
confortando as coracces enlutados.
Desejamos que a paz, o consolo e a forca da fe reinem no melo de
todos, prlmando o amor a Deus sobre todas as coisas.
PlenUrio "Weimar 7orres ", 22 de agosto de 2022.
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