
DER01161 - Página  de 1 2

Deputado Eduardo RochaAutor:
Moção de PesarTipo:

________________Ass. Protocolo:
___/___/______Data Arquivo:

04/07/2019Data Leitura:
Projeto:
Processo:

03340/2019Protocolo:

Requeiro à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, na forma regimental, seja encaminhada MOÇÃO
DE PESAR aos Srs. Antonio Carlos Leituga, Antonio Carlos Leituga Júnior, Analú Camargo
Leituga, João Antonio Reis Leituga e Maria Cecília Leituga Cabanha, em decorrência do
falecimento de ANA LÚCIA CAMARGO LEITUGA,  ocorrido no dia 02 de julho de 2019, na
cidade de Campo Grande/MS.
 
A moção deverá ser redigida nos seguintes termos:
 
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do DEPUTADO EDUARDO
ROCHA, lamenta, com profundo pesar, o passamento de ANA LÚCIA CAMARGO LEITUGA,
e, no mesmo ato se solidariza com seus familiares, especialmente com seu esposo  Sr. Antonio
Carlos Leituga, com seus filhos Antonio Carlos Leituga Júnior e Analú Camargo Leituga, bem
como com seus netos João Antonio Reis Leituga e Maria Cecília Leituga Cabanha, pela dor
sentida diante de sua ausência.
 
Nascida em 22/1/1955, Ana Lúcia foi destaca educadora da cidade de Três Lagoas, cujo trabalho
de excelência, ao longos de décadas, era reconhecido pela população e pelos agentes da área da
educação, os quais a tinham como pessoa querida e competente. Aposentou-se recentemente, já
deixando um vazio por todos sentidos, em razão de sua verdadeira vocação pelo ensino de
qualidade.
 
Esposa amada por seu marido Antonio Carlos, mãe carinhosa e acolhedora, formando cidadãos
de bem seus filhos Antonio Carlos Júnior e Analú, amor maternal também recebido por seus
netos João Antonio e Maria Cecília, os quais certamente se lembrarão de Ana Lúcia como
pessoa iluminada e querida,  e se sentirão para sempre abençoados pela graça de terem sido por
ela gerados, cuidados e amados até o dia em que ela voltou morar com Deus, seu Criador.
 
Diante de sua atuação marcante, do carisma e da atenção sempre dedicados à comunidade
escolar e às pessoas em geral, bem como do exemplo de superação dos desafios e dedicação ao
seu trabalho prestado com devoção aos munícipes, a falta de Ana Lúcia será sentida por longo
tempo, diante do legado por ela deixado a todos que a conheceram.
 
Morreu precocemente, em 02/7/2019, deixando um grande número de pessoas consternadas, e,
como seu maior legado, a lembrança dos seus familiares, alunos, colegas da educação e
inúmeros amigos, do privilégio que foi desfrutar do convívio fraternal, cordial e altivo de sua
presença, especialmente dos valores morais, da simplicidade, do caráter ilibado e da dignidade
que sempre acompanhavam suas atitudes.
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Plenário Deputado Júlio Maia, 04 de julho de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA
Vice-Presidente da AL/MS
 
ENDEREÇO:
Sr. Antonio Carlos Leituga
Rua Jorge Elias Seba, 822, Jardim Alvorada, CEP 79610-080
Três Lagoas/MS
 
 


