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Moção de Pesar
Deputado Eduardo Rocha

25/08/2020

MOÇÃO DE PESAR
Requeiro à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, na forma
regimental, seja encaminhada MOÇÃO DE PESAR ao Sr. João Augusto
Lopes, bem como para Vergílio Bardella, Carmen Costa Bardella, Virlaine
Bardella Lopes, Edilaine Bardella Lopes e Diego Bardella Lopes, em
decorrência do falecimento de Ediuvani Bardella Lopes, ocorrido no dia 21
de agosto de 2020, na cidade de Campo Grande.
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. Ediuvani Bardella Lopes, e, no mesmo ato se
solidariza com seus familiares, especialmente com seu esposo Sr. João
Augusto Lopes, bem como com seus pais Vergílio Bardella e Carmen
Costa Bardella, e com seus filhos Virlaine Bardella Lopes, Edilaine
Bardella Lopes e Diego Bardella Lopes, extensível a todos os seus netos,
pela dor sentida diante de sua ausência.
Ediuvani Bardella Lopes nasceu em Campo Grande, em 09/07/1955,
tendo se casado com João Augusto Lopes, com o qual constitui sua
família, composta de três filhos e quatro netos.
Ediuvani sempre foi muito respeitada por sua conduta e dedicação à
família, sendo conquistado muita admiração de todos aqueles que a
rodeavam pela maneira amiga, cordial e simpática que tratava a todos.
Foi Farmacêutica-Bioquímica, profissão que exerceu com vocação em
servir a comunidade.
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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, 25 de agosto de 2020.

DEPUTADO EDUARDO ROCHA
Vice-Presidente da ALEMS
ENDEREÇO:
Sr. João Augusto Lopes
Rua
Campo Grande/MS
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