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MOÇÃO DE PESAR

 

                         Requeiro à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, na forma 
regimental, seja encaminhada MOÇÃO DE PESAR aos familiares do Sr. 
João Dias, em decorrência de seu falecimento, ocorrido no dia 19 de abril de 
2021.

 

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. João Dias, e, no mesmo ato se solidariza com seus 
familiares, pela dor sentida diante de sua ausência.

 

O saudodo João Dias faleceu aos 81 anos de idade, sendo filho dos 
saudosos João Mendes Dias e Josefina Rosa Dias. Nasceu em 22 de 
setembro de 1939, na cidade de Janaúba/MG, casado com a senhora Alice 
da Silva Dias, pai de quatro filhos, seis netos e três bisnetos.

 

Chegou no Município de Jateí na década de 1950, sendo um dos pioneiros 
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do município, e participou ativamente na luta pela emancipação política e 
administrativa de Jateí. Iniciou suas atividades no município com um 
comércio de secos e molhados, e na compra e venda de cereais, sendo 
também produtor rural no ramo da pecuária.

 

Sempre teve participação na política local, tendo sido vereador de 1965 a 
1966, de 1973 a 1976, foi prefeito municipal de 1983 a 1988, e de 1993 a 
1996, sendo vice-prefeito de 2001 a 2008, e de 2013 a 2016. Exerceu a 
função de secretário municipal de agricultura e pecuária de 2001 a 2003, e 
secretário de desenvolvimento rural de 2010  2014.

 

Seu maior legado é a lembrança de sua família e dos amigos, do privilégio 
que foi desfrutar do convívio fraternal, cordial e altivo de sua presença.

 

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, 12 de maio de 2021.

 

 

 

DEPUTADO EDUARDO ROCHA

1º Vice-Presidente da ALEMS
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ENDEREÇO:

 

Av. Weimar Gonçalves Torres 379

 

CEP 79.720.000

 

Centro- jatei ms

 

Manoel Pinheiro de Andrade
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