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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. Gonçalo Galdino Delgado, pelo seu passamento ocorrido no dia 12 de janeiro de 2.022.”

JUSTIFICATIVA

Faleceu no dia 12 de janeiro do corrente ano o Sr. Gonçalo Galdino Delgado, na cidade de Cuiabá – Mato
Grosso.

Pivô como era mais conhecido na cidade de Santo Antônio do Leverger, já vinha lutando há vários anos
contra problemas cardíacos, e durante o tratamento recentemente contraiu uma bactéria que o fez ainda ficar
mais debilitado, prejudicando a sua saúde.

Cabo aposentado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ingressou na carreira militar em 1989 e se
aposentou no ano de 2001, por causa dos problemas de saúde., sendo influente líder comunitário em
Leverger, Pivô foi militante político partidário

O Sr. Gonçalo Galdino Delgado deixa esposa, dois filhos e cinco irmãos; dois deles integrantes da Polícia
Militar de Mato Grosso.

Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Aos seus familiares, gostaria de
manifestar meu profundo sentimento e reiterando que esta Casa de Leis não poderia deixar de se associar
ao seu pesar.

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. Gonçalo Galdino Delgado descanse em paz.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Janeiro de 2022

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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