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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", na forma:

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Estadual Prof. Allan Kardec, expressa seu mais profundo PESAR aos familiares e
amigos do Sr. Luiz Tasuke Watanabe, pelo seu passamento ocorrido no dia 25 de fevereiro de 2021. ”

JUSTIFICATIVA

Faleceu no dia 25 de fevereiro do corrente ano o Mestre de Karatê Luiz Tasuke Watanabe.

O Mestre Watanabe alcançou em vida a glória e excelência!

Era um oriental, talvez por isso muitos não o compreendiam pela diferença de cultura.

Se criou sozinho e em contato com a natureza.

Se dedicou ao Karate de corpo e alma!

Foi campeão mundial como atleta (Paris/1972), Mestre reconhecido e idolatrado mundialmente e à frente da
seleção brasileira (sua pupila dos olhos) transformou muitos atletas em campeões mundiais, sendo eu um
deles.

Estava muito à frente de seu tempo, exatamente por ter traçado todo caminho que pregava.

Escolhia à dedo seus convocados, pois enxergava pontencialidade, assim como a alma de cada um.

Em seus árduos treinos, principalmente atletas dos anos 90, lapidava brutos diamantes.

O Mestre sempre pregava por entrega de corpo e alma, além disso lealdade e caráter.

Sempre deixava claro, que além de campeões nas competições, deveriamos ser campeões na vida, nos
realizando profissionalmente.
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Sensei Watanabe reconhecido mundialmente, viajou o mundo todo ministrando cursos, era extremamente
respeitado.

Foi uma alma privilegiada,  pois alcançou o Êxito em todos aspectos, sendo campeão mundial com record
até hoje não quebrado (venceu 9 lutas, sendo 8 por Ippon, ou seja, um único golpe), registrado no Guiness
Book, Mestre reconhecido em excelência,  Treinador da seleção brasileira,  escolheu onde morar, um refúgio
no Espírito Santo na praia de Setiba, escolhia o que comer, cantava, dançava e em suas palavras tentava
transmitir os melhores ensinamentos da vida para seus discípulos.

O Mestre se realizou completamente.

Era querido pela sua comunidade onde residia e tambem por pais de atletas .

Ele enxergava a alma e coração de cada um. Poucos que se atreviam a quebrar a imagem bruta dele,
quando se aproximavam e percebiam seu grandioso coração e o quanto ele era carinhoso.

Um verdadeiro Samurai, que exigia de seus escolhidos árduas transformações para se chegar ao êxito que
ele mesmo havia conquistado.

Não se sintam órfãos, pois ele preparou fielmente seus substitutos (pupilos) para dar continuidade.

Sensei Watanabe enganou a ciência, pois essa doença é severa e drástica. Mas ele enfrentou como um
bravo samurai à tempo de preparar seu legado. Como textos e fotos, ultimos registros por ele deixado em
nosso grupo.

Descrever Tasuke Watanabe: Samurai, General, Campeão e Pai.

Se vai o homem, NASCE A LENDA.

Desta forma, manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações
enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a
Deus sobre todas as coisas para que o Sr. Luiz Tasuke Watanabe  descanse em paz.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Março de 2021

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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