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MOÇÃO DE PESAR
 

  Requeiro à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, na forma                        
regimental, seja encaminhada MOÇÃO DE PESAR à Sra. Josleidir Viana
de Souza Carrato, às Sras. Ines Queiroz Carrato , Laís Souza Carrato,
Renata Souza Carrato e Beatriz Souza Carrato, bem como para João
Carrato Gonçalves de Oliveira, em decorrência do falecimento de Renato
Roberto Carrato Neto, ocorrido no dia 05 de agosto de 2020.
 
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 do Sr. Renato Roberto Carrato Neto, e, no mesmo ato se
solidariza com seus familiares, especialmente com sua esposa Sra.
Josleidir Viana de Souza Carrato, com sua mãe Ines Queiroz Carrato, com
suas filhas Laís Souza Carrato, Renata Souza Carrato e Beatriz Souza
Carrato, além de seu neto João Carrato Gonçalves de Oliveira, pela dor
sentida diante de sua ausência.
 
Roberto nasceu em 31/12/1960, era Médico Veterinário, formado pela
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi Diretor de Agronegócio
na Prefeitura Municipal de Três Lagoas, e, atualmente trabalhava no
SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
 
Juntamente com sua esposa, educou com muito carinho suas três filhas,
tendo a graça de ter um neto. Pessoa de muito valor e competência, partiu
precocemente, no último dia 05 de agosto.
 
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 simplicidade e da dignidade que
sempre acompanhavam suas atitudes.
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Rogamos a Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, que conceda a
todos os familiares e amigos, dos quais faço parte, 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:
Josleidir Viana de Souza Carrato e família
Rua José Amim, 316, Jardim Primaveril
CEP 79603-150 - Três Lagoas/MS


