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DECRETO N° 002/2018 - GP, de 01 de novembro de 2018.
Dispõe sobre o luto oficial de 03 (três) dias, em virtude do
falecimento de CESARINO DE OLIVEIRA SOUSA,
Presidente da Federação de Futebol do Piauí e educador
físico e dá outras providências.

O Presidente da Federação Maranhense de Futebol, Sr. Antônio Américo Lobato
Gonçalves, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 28 do Estatuto da Federação
Maranhense de Futebol;
CONSIDERANDO o falecimento do honroso CESARINO DE OLIVEIRA SOUSA,
que, em vida, como gestor da FFP, prestou grandes serviços ao Futebol Piauiense, Maranhense e Brasileiro;
CONSIDERANDO a relevância dos serviços prestados e o legado de contribuição para
o desenvolvimento e para reconstrução histórica do Futebol Piauiense e Nordestino no cenário nacional;
CONSIDERANDO a consternação geral da sociedade piauiense e o sentimento de
solidariedade, dor e saudade que emerge pelo falecimento do Presidente CESARINO DE OLIVEIRA
SOUSA, sempre lembrado como um Presidente comprometido com o Futebol Piauiense, Nordestino e
Brasileiro, que não mediu esforços para inserir o futebol do Piauí e Maranhense na Copa do Nordeste;
CONSIDERANDO finalmente, que é dever do Futebol Maranhense render justas
homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuiu para o
engrandecimento do futebol brasileiro;
DECRETA:
Art. 1º - Luto Oficial por 03 (três) dias, no âmbito do futebol maranhense, a partir
desta data (1º de novembro de 2018).
Art. 2º - Determinar que a arbitragem do futebol maranhense, observe um minuto de
silêncio em todos os jogos que se realizarem no Estado do Maranhão entre os dias 02 e 04 de novembro de
2018.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.
São Luís (MA), 01 de novembro de 2018.

Antônio Américo Lobato Gonçalves
Presidente da FMF
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