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DEFERIDO

Araraquara,

Requeiro, observado o artigo 210 do Regimento Interno, que se
registre o voto de pesar pelo falecimento PASTOR ANDERSON DO CARMO DE
SOUZA, aos 42 anos, esposo da DEPUTADA FLORDELIS DOS SANTOS DE
SOUZA ocorrido no último dia 16 e que sejam apresentadas condolências à sua
família.
É com imenso pesar que recebemos a informação do falecimento do
PASTOR ANDERSON DO CARMO DE SOUZA. A perda de uma pessoa
extremamente amorosa que não media esforços para o bem do próximo, tanto que é
fato notório a adoção de 51 (cinquenta e um) filhos, sendo crianças e adolescentes
que viviam nas ruas, no tráfico ou abandonadas pelos pais. Temos certeza que as
suas obras serão eternizadas e reconhecidas no grande dia junto ao Tribunal de
Cristo.
~

......

(J\

O Ministério Flordilis , não será mais o mesmo após essa tão tristEii
notícia, no entanto, o ímpeto do trabalho deste Ilustre Pastor deixará marcas d ~:
altruísmo nos corações de inúmeras gerações.
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Neste momento nos unimos em oração à sua família e amigos pargi:
que esta perda possa ser compreendida com a esperança do conforto de Deus e
;:=.
certeza de que neste momento nossa querido Pastor ANDERSON combateu ur(!;
bom combate, terminou a carreira mas guardou a sua fé .
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"Sofre eu, mas não sofre a obra"
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Subscrevem os demais edis:
Toninha do Mel
Edio Lopes
Edson Hei
Elias Chediek
Delegado Elton Negrini
Cabo Magal Verri
Gerson da Farmácia
Jéferson Yashuda
José Carlos Porsani
Zé Luiz (Zé Macaco)
Juliana Damus
Tenente Santana
Paulo Landim
Rafael de Angeli
Pastor Raimundo Bezerra
Roger Mendes
Thainara Faria

Página 2 de 2

