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Moção de Pesar
Deputado Eduardo Rocha

19/08/2020

Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja
encaminhada MOÇÃO DE PESAR a esposa Sra. Sra. Mônica Rodrigues Gomes
de Souza, e seus filhos Eduardo Gomes Caleffi de Souza e Eliza Gomes Caleffi
Betero, extensivo aos familiares e amigos em decorrência do falecimento do Sr.
Celso Augusto Caleffi de Souza, ocorrido no dia 14 de junho de 2020, em Boa
Vista/RR.
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. Celso Augusto Caleffi de Souza, ocorrido no dia 14 de junho de 2020, em Boa
Vista/RR, e no mesmo ato se solidariza com seus familiares, especialmente com
sua esposa Sra. Mônica Rodrigues Gomes de Souza, e seus filhos Eduardo Gomes
Caleffi de Souza e Eliza Gomes Caleffi Betero, pela dor sentida diante de sua
ausência.
Celso Augusto Caleffi de Souza tinha 58 anos, sendo natural de São Paulo/SP,
filho de Celso Augusto de Faria e Souza (já falecido) e Lygia Neves Caleffi de
Souza. Era marido querido, amado por sua esposa Mônica, pai carinhoso e
acolhedor, formando cidadãos de bem como seus filhos Eduardo e Eliza, os quais
certamente lembrarão de Celso como pessoa iluminada e querida, e se sentirão
para sempre abençoados pela graça de terem sidos por ele cuidados e amados até o
dia em que voltou a morar com Deus, seu criador.
Celso Caleffi de Souza era sócio da Concrelaje, uma das principais fabricantes de
lajes pré-fabricadas de Mato Grosso do Sul, e com o irmão fundou o laticínio Bella
Búfala, em Bandeirantes. Ele e a família mantiveram negócios em Mato Grosso do
Sul desde os anos 1970, com foco na pecuária e, desde 1986, na construção civil.
Para a família, amigos e admiradores resta 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 do Sr. Celso
Augusto Caleffi de Souza e grande tristeza pelo seu falecimento, que os membros
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da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentam esta singela
homenagem."
Plenário Deputado Júlio Maia, 30 de junho de 2020.
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.
Enviar para:
Rua Clóvis, n. 5, casa G, Bairro Giocondo Orsi,
Campo Grande/MS, CEP 79022 071
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