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A Câmara l\{unicipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprr>r'a

Att. 1" Esta lei denomrna de "Alvino Quctoz de Souza" o Campo de Futebol do
Complcxo Espottivo Notte, Iocaüzado na Rua Glaubet Rocha n" 1330, no Jarrlim Coloniai.

Ârt. 2" Será afixado no local ora denominado uma placa com o nome do homcnageado.

Art. 3" Esta lei entra em vigor nâ dâtâ de sua publicação.

Palácio José Neves Formighieri, 67" anivctsátio dc (j;rscavcl.

Ii,rn 22 de agosto cie 2019.
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Nascido na cidadc dc Lcrbato PR, em 22 de Agosto de 1967, Alvino Queitoz de Souza
falcccu praticamente jovem, antes de completar meio sóculo dc vida, r.ítirna de um iníarto agudo do
miocárdit-r, fazcn<lo o quc rnais gostâ\'a ra vida, em plela patúda de futebol, pntâ somar, cm mcio aos

ami.gos, no dia 25 dc abril dc 2015, no Campo de Futebol do Neco (Bairto Consolata - Bairrcr

Brasília),

À{u<lou se para Cascavel em maio de 1976, âos rlove (9) anos dc idadc, rtndo diretamente
tesidir no Loteamento (irnsr>lata (lSairro Brasí.ia - Região Note), comuddade em que ctesccu,

corrvivcu, cstudou, constiruiu farrúia (casou-se com a senhora Florinda da Silva cm sctcmbro de 1991,

resulnndo deste enlace, dois filhos, Leticia e Vinicius), residindo ele, na Rua Bento N{ussurunga, 1283,
ató o scu falecimento.
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() menino de odgcn-r hr.rmilde que chcgou a Cascavel n()s aÍros setenta úrha sonhos e o pai
como cxempk, dc rida, trabalhlntlo na roça e depois ern r'árias empresâs, mâs. conlam seus âmrgos e

troradotcs vizinhos, sempre erâ visto nas horas de dcscanso d<,r trabalho ou frnais de semana, ao lado
do par, plantandô cfir terÍcnos balclios do (Jonsolata, aiudando a família a buscar o susteÍrto, [Jm
cidatlào que seniu dc cxempkr para muitos jovens desta comunidade como tabalhador, relacão
famüar, convir'ôncia religiosa e ainda, na vida espotriva onde tambérn sc destacou c fez muitos amigos.

Além de ser homern de fé e de vivência familiar, em dois segmentos sc destacou nâ âtuâção
colctir.a comunitária, sempte se dispondo à sua comunidade. Num deles, configutou-se como ctistào
católico autêntico sc destacando como ljder comunitário religioso ao se integtar à vida comunitária
paroquial naqucla época, da Capela Nossa Scnhora Consolata ftoje Pat<i<1úa Nossa Senhora Consolata)
atuando váti<.rs anos no Cottsclho Âdministrativo Paroqüal. Sem s<xrbra dc dúr'idas, z consolidaçào da

paróquia nos dias de hojc, entre tâÍ'rtâs màos e lídetes, a patricipação do rr-rorador c do fiel católico, foi
fundamental.

No outro segfitento em quc o homenageado fez a difercnça pela sua dedicaçào voluntária,
foi na vida esportiva da comunidade do Consolata, da regiào notte e da cidade dc Cascavel. Nos anos

dourados do futcbol amador de Cascavel, Àh,'rno dnha a paixào pelo futcbol, Dcsde a infância, sempre

que trnha a oportuniclade scm cleixar de ser irrcsponsávcl para cc.rm os afazeres, era visto com uma bola
na mão, ou aos pós, nos cnmpos improvisados dc terrào ou de gama, da rcgião noÍtc. Na sua atuaçào
futcbolística, jogor.r e conqüstou troféus pelo JUC - fuventude Llnida Consolata e SE(l - Socierlade
Espottita Consolata, em cornperiçircs municipal e regional.

No esporte, ainda foi um praticantc e incentivaclor do atlet-ismo, modalidade esta que
praticava as noites, impedido dc disputar ptovas r-»ficiais dcvidos os comptomissos que mantinha na

vida fanriliar, trabalho c dedrcaçào a comuniclade catrilica. i\,{uitos adetas da tegiào norte, quc surgiram e

seguiram disputando compeúçôes cm jogos da juveltude, )ogos abcrtos e competiçr'rcs oficiais, tiveram
seu incendr.o e apoio. Pela sua dedicação à r.ida comunitária e arnda, pelo fato de tet a r.ida ceifada de
forma premarura, em plcna partida de fntebol ern mcio aos ar.nigos, proponho Cascavel enaltecer seu

históric«r e concedcr a clenominação do campo dc futebol da comunidade on<Ie motou, se empcnhou e
fcz a difetença.
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cERTTDÃo DE oBrro
Nome

ALVINO QUEIROZ DE SOUZA
Matrícu la

080176 0'1 55 20'15 4 00049 208 0016108 69
Sexo

Masculino
Ccr

Parda
Estâlc civ e oace

Casado , 47 anos ..

Docume.to fe deit icâÇãc4433748-7/SSP/PR r'

FúiâÇáo e resrdêncra

PEDRO RODRIGUES DE SOUZA e DEOLINDA QUEIROZ DE SOUZA. residente e
domiciliad o Rua Bento Mussuranga, 1283, Jardim Los An eles, em Cascavel-PR

Nalur:licade

Lobato-PR -

Data e hoía oo íôiecimento

Vinte e crnco de abril de dois mii e quinze , às 20h 45mrn -
rilt

..)E
LJI

lv1ês
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r-Ã;l
lzorsl

Localdo Íê ecr.nêntc

Campo do Neca - Rua Papagaios - Jêrdim Mariana, em Cascavel-PR

Causas

sem assistência médica

Sepu[amento i CÍeraÇáo iMLnicipio e cemiteíio, sê acnnecido)

Cemitério Jardim da Saudade, Bairro
Guaru á. em Cascavel-PR. ..

De:laíenlê

FLORINDA DA SILVA SOUZA..

Nome e númeÍo de dccumenlo do mécicc que atestou o ôbrto

c

';/

Ocsen/âÇóes / ArerbâçÕes

Nascid o em 22 de agosto de 1 967. Pelà cjeclarant.e ror-me dito, que o faleciào dsixou
bens a inventariar e náo deixou testamento, sabendo que o mesmo era eleitor em
Cascavel-Pr. Deixou viuva a SRA. FLORINDA DA SILVA SOUZA, um (1) filho menor:
VINICIUS com 17 anos e uma (1) filha maior: LETICIA com 20 anos. As idades
infromadas são aproximadas. Apresentou a cedula de identidade. Apresentado a
Declaração de Obito do l\ilinistério da Saúde no 1S905314-6, CPF/lt/]F no

ôô3.295.239-9i, C.l'l.i-i. n" 655ô35532 DETRÂN/PR. Custas. lserias (Face a iei Fecierai
9.534/97). -
20 Oficio de Registro Civil e 5' Oficio de
NoÍas

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé,,

Maia Paula Fratti

Município e Comarca de Cascavel - Estado
do Paranà
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Cascavel-PR, 25 de abril d+2015 . I
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