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Deputado Eduardo RochaAutor:
Moção de PesarTipo:

02/06/2020Data Leitura:
Projeto:
Processo:
Protocolo:

Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja
encaminhada MOÇÃO DE PESAR ao marido Sr. Geraldo Pires Oliveira,
aos filhos Halonso Mariano, Laerto Mariano, Agnaldo Sebastião Mariano,
Andressa Aparecida Mariano da Costa, extensivo aos familiares e amigos
em decorrência do falecimento da Sra. Maria dos Reis de Oliveira,
ocorrido no dia 28 de maio de 2020, 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. Maria dos Reis de Oliveira, ocorrido no dia 28
de maio de 2020, em Três Lagoas, e no mesmo ato se solidariza com
seus familiares, especialmente com o marido Sr. Geraldo Pires Oliveira, e
com os filhos Halonso Mariano, Laerto Mariano, Agnaldo Sebastião
Mariano, Andressa Aparecida Mariano da Costa, pela dor sentida diante
de sua ausência.
 
Esposa amada por seu marido Geraldo, mãe carinhosa e acolhedora,
formando cidadãos de bem como seus filhos Halonso, Laerto, Agnaldo e
Andressa, os quais certamente lembrarão de Maria como pessoa
iluminada e querida, e se sentirão para sempre abençoados pela graça de
terem sidos por ela gerados, cuidados e amados até o dia em que voltou a
morar com Deus, seu criador.
 
Maria era incansável não media esforços em ajudar as pessoas, sua
alegria e dedicação sempre serão lembrados pelas pessoas que a
conhecia.
 
Para a família, amigos e admiradores resta-nos o legado e as lembranças
daqueles que tiveram o privilégio de desfrutar do convívio com seu talento
e com a pessoa íntegra e competente que sempre foi a marca de sua
trajetória.
 

É portanto, com um misto de profundo respeito pela memória da Sra.
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É portanto, com um misto de profundo respeito pela memória da Sra.
Maria dos Reis de Oliveira e grande tristeza pelo seu falecimento, que os
membros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentam
esta singela homenagem."
 
Plenário Deputado Júlio Maia, dia 02 de junho de 2020.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.
 
Enviar para:
Sr. Agnaldo Sebastião Mariano.
Rua: Jari Mercante, número 2630.
Bairro: Jardim Alvorada. CEP: 79610-210.
Três Lagoas-MS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


