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Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
MOÇÃO DE PESAR, a esposa Sra. Erika Graciela Pimenta Acunha Alastico, e a filhas
Beatriz Pimenta Alastico e Antonella Pimenta Alastico, extensivo aos familiares e
amigos, em decorrência do falecimento do Sr. Antônio Carlos Alastico, ocorrido no dia
12 de outubro de 2019, em Três Lagoas.
 
 
A Moção de Pesar deverá ser redigida nos seguintes termos:
 
 
"A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do DEPUTADO
ESTADUAL EDUARDO ROCHA, lamenta com profundo pesar, o falecimento do Sr.
Antônio Carlos Alastico, ocorrido no dia 12 de outubro de 2019, em Três Lagoas, e no
mesmo ato se solidariza com seus familiares, especialmente com sua esposa Sra.
Erika Graciela Pimenta Acunha Alastico, e a filhas Beatriz Pimenta Alastico e Antonella
Pimenta Alastico, pela dor sentida diante de sua ausência.
 
O empresario Antônio Carlos Alastico, conhecido por ter um estabelecimento comercial
na região do Mercadão, onde comercializava espetos, sempre desempenhou suas
atividades com muito zelo e dedicação, sendo respeitado e querido por todos.
 
Para a família, amigos e admiradores resta-nos o legado e as lembranças daqueles
que tiveram o privilégio de desfrutar do convívio com o seu talento, com a pessoa
íntegra e competente que sempre foi a marca de sua trajetória.
 
Tenham muita força para suportar cada momento de angústia que naturalmente
surgirá, mas nunca desistam da vida e continuem firmes contanto sempre com a ajuda
de todos aqueles que estarão por perto. É preciso força e coragem, e nessas horas
devemos buscar apoio nos familiares e amigos.
 
É portanto, com um misto de profundo respeito pela memória de Antônio Carlos
Alastico e grande tristeza pelo seu falecimento, que os membros da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso do Sul apresentam esta singela homenagem."
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Plenário Deputado Júlio Maia, 16 de outubro de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.
 
Enviar para:
Sra. Erika Graciela Pimenta Acunha Alastico.
Rua: Santa Amélia, nº1217. Jardim Caçula.
Três Lagoas - MS. CEP: 79621-300.


