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                         MOÇÃO DE PESAR

 

Requeiro à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, na forma regimental, seja 
encaminhada MOÇÃO DE PESAR aos familiares de Walquiria Tereza 
Zardetti, em decorrência do seu falecimento, ocorrido no dia 07 de outubro 
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. Walquiria Tereza Zardetti, e, no mesmo ato se solidariza 
com seus familiares, pela dor sentida diante de sua ausência.

 

A professora e cerimonialista Walquiria Tereza Zardetti faleceu no dia 
07/10/2020 aos 57 anos deixando em sua família e em seus amigos um 
imenso vazio.

 

Atuou por muitos anos como professora de balé e jazz na Escola do Sesi 
sendo considerada pioneira na formação de grupos de dança em Três 
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Lagoas e também foi professora universitária por alguns anos.

 

Trabalhou na secretaria de Educação e por 10 anos foi coordenadora do 
Profuncionário sendo muito atuante na região. Nos últimos quatro anos, 
ministrou aulas de Educação Física na Escola Municipal Profª Maria Eulália 
Vieira na Educação Infantil e Ensino Fundamental I, e nos dois últimos anos 
de sua vida foi cedida novamente para o Profuncionário.

 

Além de seu trabalho por muitos anos na área da educação, exerceu 
atividades como cerimonialista, ficando muito conhecida em Três Lagoas e 
deixou sua marca com competência, dinamismo, responsabilidade e 
companheirismo sendo sempre elogiada em seus eventos.

 
Agora sua estrela brilha lá no céu, tendo deixado seu sorriso e alegria como 
uma doce lembrança nos corações de sua família e amigos.

 

Walquíria conquistava muita admiração de todos aqueles que a rodeava pela 
maneira amiga, cordial e simpática que tratava a todos.

 

Por fim, ela 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.
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Plenário Deputado Júlio Maia, 28 de outubro de 2020.

 

 

DEPUTADO EDUARDO ROCHA

    Vice-Presidente da ALEMS

 

ENDEREÇO:

Aos familiares de Walquiria Tereza Zardetti

(a/c Madiane Camargo)

Rua João Silva, 1397, Lapa

CEP 79600-011

Três Lagoas/MS
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