
 

 

Gabinete do Vereador Osinaldo Valdemar de Sousa 

 
REQUERIMENTO Nº. 268 /2019. 

 

 

 O Vereador Osinaldo Valdemar de Sousa que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora após 

cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta 

Casa Legislativa VOTO DE PROFUNDO PESAR aos familiares do menor Pedro Lucca 

Andrade de Carvalho, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 19/06/2019. 

  

Justificativa: 

 

          Faleceu em nossa cidade, aos 02 anos de idade, o lindo menino Pedro Lucca Andrade de 

Carvalho, filho de Edilberto Campos de Carvalho e Janielle Andrade de Carvalho.  

Nesses breves 02 aninhos de vida, Pedro viveu intensamente momentos de alegria ao 

lado dos seus pais, irmãos e familiares, proporcionando amor, doçura, diversão e prazer a 

todos os que o cercavam. Era o grande amor da família, que hoje chora a dor dessa despedida 

tão precoce e cruel.  

 A morte de uma criança é sempre esmagadora, especialmente para os pais, que 

atravessam esse momento de separação com desespero e pavor. Não encontramos palavras 

suficientes para trazer conforto ao coração desses pais enlutados, podemos apenas levantar 

nossos olhos para os céus e clamar a misericórdia de Deus para que essa família possa suportar 

essa dor atroz. O silêncio, nesse momento, não é omissão, mas profundo respeito diante de 

uma dor irreparável.  

  Mas mesmo em meio a toda essa tristeza, sabemos que durante esses dois anos de 

vida, foi um privilégio ter a presença e companhia de Pedro Lucca na família.  As boas 

lembranças dessa criança doce e amável permanecerão para sempre nos corações de todos 

aqueles que com ele conviveram. Seu sorriso jamais se apagará da memória de todos os que o 

amam. Sim, o verbo amar está sendo conjugado no presente, já que o amor é eterno. 

           Desse modo, entendo a importância desta propositura, e solicito votos favoráveis dos 

nobres colegas no sentido de transmitir solidariedade à toda família de Pedro Lucca Andrade 

de Carvalho nesse momento de profunda consternação.  

Da decisão dessa casa, dê-se ciência à família enlutada representada pelos seus 

Edilberto Campos de Carvalho (Beto) e Janielle Andrade de Carvalho (Jane), irmãos Ana 

Vitória Ribeiro Amorim de Carvalho e João Eduardo Andrade de Carvalho e avós Eliane 

Campos Nunes, Josafá Pereira de Carvalho, Hilda Maria de Andrade e Joel Bezerra da Silva 

no seguinte endereço: Rua Rio Poty, n° 24, Bairro José e Maria, CEP 56.320-055, Petrolina-

PE. 

 Sala das Sessões, 27 de agosto de 2019. 

 

Osinaldo Valdemar de Sousa 

Vereador 
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