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Requeiro à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, na forma regimental, seja 
encaminhada MOÇÃO DE PESAR aos Srs. Paulo Veron e José Eduardo 
Ferreira da Motta, extensível a todos os familiares, em decorrência do 
falecimento da Sr.ª Visitação Veron da Motta "Tia Nega", ocorrido no dia 20 
de setembro de 2021, na cidade de Três Lagoas/MS.

 

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 Sr.ª Visitação Veron da Motta "Tia Nega", e, no mesmo ato 
se solidariza com seus familiares, especialmente com seus filhos, Srs. Paulo 
Veron e José Eduardo Ferreira da Motta, extensível a todos os familiares, 
pela dor sentida diante de sua ausência.

 

Mais conhecida como "Tia Nega" pelos amigos e colegas, Visitação Veron da 
Motta desenvolvia com maestria, importante trabalho social, há muitas 
décadas no Município de Três Lagoas.

 

Foi vereadora por dois mandatos, eleita em 1988 e reeleita em 1992, quando 
conquistou junto à extinta LBA, a construção do Centro de Convivência da 
Terceira Idade "Tia Nega" e o Centro de Educação Infantil "Diva Garcia". 
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Ainda como vereadora, recebeu o diploma de Honra ao Mérito "Antônio 
Trajano dos Santos", em 1992, e o pitoresco título de Tombamento como 
Patrimônio Histórico, Moral e Ético da Política Três-Lagoense, ato publicado 
em Diário Oficial, em 1995.

 

Este parlamentar, no ano de 2011, teve o privilégio de conceder a "Tia Nega" 
o troféu "Celina Jallad", que homenageou sua prestação de serviços, em 
Mato Grosso do Sul, na defesa dos direitos das mulheres.

 

"Tia Nega" começou na vida pública como coordenadora de Assistência 
Social de Três Lagoas, no programa "Panelão", de fornecimento de cestas 
básicas a famílias carentes, na década de 1980. Também foi criadora do 
relevante programa de hortas comunitárias em Três Lagoas.

 

Também foi a pioneira na implantação de clubes de mãe, destinados a 
atendimento social das famílias carentes, com atividades artesanais e de 
cuidados com os filhos. Foi, ainda, fundadora do Estádio da Associação 
Desportiva da Noroeste (Estádio da Aden), junto com ferroviários e com o 
marido, Benedito Soares da Motta, ex-vereador por três mandatos.

 

 Tia Nega deixou dois filhos, vários netos e bisnetos. Pessoa bastante 
conhecida e respeitada por sua conduta e dedicação às pessoas mais 
necessitadas e sua família. Ela conquistava muita admiração de todos 
aqueles que a rodeava pela maneira amiga, cordial e simpática que tratava a 
todos.

 

Apesar de todas as obras sociais capitaneadas pela tia Nega, ela deixou 
como seu maior legado, a lembrança de sua família e dos amigos, do 
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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, 22 de setembro de 2021.

 

 

DEPUTADO EDUARDO ROCHA

   1º Vice-Presidente da ALEMS

 

ENDEREÇO:

Rua Manoel Pedro de Campos, 71

Santos Dumont, - Três Lagoas/MS

CEP 79620-040
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