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Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
MOÇÃO DE PESAR, ao marido Sr. Jairo Queiroz Jorge, aos filhos Iran, Daniele e
Gustavo, extensivo aos familiares e amigos, em decorrência do falecimento da Sra.
Stella Maris Floresani Jorge, ocorrido no dia 26 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 da Sra.
Stella Maris Floresani Jorge, ocorrido no dia 26 de outubro de 2019, em Três Lagoas, e
no mesmo ato se solidariza com seus familiares, especialmente com o marido Sr. Jairo
Queiroz Jorge, e com os filhos Iran, Daniele e Gustavo, pela dor sentida diante de sua
ausência.
 
Esposa amada por seu marido Jairo Queiroz Jorge, mãe carinhosa e acolhedora,
formando cidadãos de bem como seus filhos Iran, Daniele e Gustavo, os quais
certamente lembrarão de Stella Maris Floresani Jorge 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 voltou a morar com Deus, seu Criador.
 
Para a família, amigos e admiradores resta-nos o legado e as lembranças daqueles
que tiveram o privilégio de 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.
 
Tenham muita força para suportar cada momento de angústia que naturalmente
surgirá, mas nunca desistam da vida e continuem firmes contando 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 da Sra. Stella Maris
Floresani Jorge e grande tristeza pelo seu falecimento, que os membros da
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentam esta singela homenagem."
 
 



DER01228 - Página  de 2 2

Plenário Deputado Júlio Maia, 29 de outubro de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.
 
Enviar para:
Sr. Jairo Queiroz Jorge.
Rua: Odair Rosa de Oliveira, nº 1051. Interlagos.
Três Lagoas. CEP: 79640-310.
 
Sr. Iran Jorge.
Rua: Odair Rosa de Oliveira, nº 1051. Interlagos.
Três Lagoas. CEP: 79640-310.


