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       MOÇÃO DE PESAR
 

  Requeiro à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, na forma                        
regimental, seja encaminhada MOÇÃO DE PESAR ao Sr. Ivando Jesus
Junqueira, bem como para Neivanda Dias Junqueira Lima, Alessandro
Dias Junqueira, Adélio Dias Junqueira Neto e Wander Fábio Dias
Junqueira, em decorrência do falecimento de Neusa Dias Junqueira,
ocorrido no dia 09 de agosto de 2020, na cidade de Três Lagoas.
 
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 da Sra. Neusa Dias Junqueira, e, no mesmo ato se solidariza
com seus familiares, especialmente com seu esposo Sr. Ivando Jesus
Junqueira, bem como com seus filhos Neivanda Dias Junqueira Lima,
Alessandro Dias Junqueira, Adélio Dias Junqueira Neto e Wander Fábio
Dias Junqueira, pela dor sentida diante de sua ausência.
 
Neusa vinha desempenhando promissora carreira pública, tendo
participado com brilhantismo das ações do Poder Legislativo Municipal da
cidade de Inocência. Foi eleita Vereadora na décima primeira legislatura,
que transcorreu entre 2005 a 2008. Atuou como Presidente da Câmara
Municipal, no biênio 2005/2006, assumindo a 1ª Secretaria, no biênio 2007
/2008. Foi reeleita na décima segunda legislatura que transcorreu de 2009
a 2012, quando ocupou o cargo de 2º secretária, nos biênios 2009/2010 e
2011/2012.
 
Foi novamente reeleita na décima terceira legislatura, entre 2013 a 2016,
quando mais uma vez assumiu a 1ª Secretária, para o biênio 2013/2014.
Nas eleições de 2016 foi eleita Vice-Prefeita Municipal para o quatriênio
2017 a 2020.
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Neusa foi uma política que sempre procurou guiar-se pelo que julgava ser
o interesse público, mesmo nos momentos de divergências. Não tinha
medo de falar e de buscar o entendimento que fosse salutar para todos.
Teve uma vida pública marcada pela competência, seriedade e postura
ética diante da responsabilidade em representar a população.
 
Neusa deixou esposo, filhos e netos. Pessoa bastante conhecida e
respeitada por sua conduta e dedicação a família. Neusa conquistava
muita admiração de todos aqueles que a rodeava pela maneira amiga,
cordial e simpática que tratava a todos.
 
Foi comerciante, bem como administradora vocacionada em servir a
comunidade, tendo dedicado toda sua vida em servir à população
inocenciense.
 
Porém, deixou como seu maior legado, a lembrança de sua família e dos
amigos, do privilégio que foi desfrutar do convívio fraternal, cordial e altivo
de sua presença, especialmente da dignidade que sempre
acompanhavam suas atitudes.
 
Rogamos a Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, que conceda a
todos os familiares e amigos o devido conforto e a necessária resignação
neste momento de dor e saudades.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 19 de agosto de 2020.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA

 Vice-Presidente da ALEMS   
 
ENDEREÇO:
Sr. Ivando Jesus Junqueira e família
Rua
Inocência/MS


