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Requeiro  à Mesa, na forma Regimental, ouvindo o Colendo Plenário conforme disposto no
Regimento Interno, que seja encaminhada Moção de Pesar aos Familiares da Srª PRISCILA
SAMPAIO, em razão de seu falecimento ocorrido na data de hoje, dia 30 de setembro do
presente ano, na Cidade de Campo Grande - MS.x
x
A Moção,se aprovada deverá ser redigida da seguinte forma:x
x
Em 30 de setembro de 2015 o Estado de Mato Grosso do Sul, em especial o Município de
Campo Grande sofreu uma súbita e inestimável perda, Deus levou para o seu lado um anjo
de luz, a jovem Jornalista PRISCILA SAMPAIO. x
x
A Sra. PRISCILA SAMPAIO, apesar de muito jovem, possuía uma brilhante e promissora
carreira como jornalista e apresentadora de TV, e sempre dedicou a sua vida a seguir os
ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo.x
x
Mulher de muita fé, sempre lutou por aquilo que acreditava, trabalhava com admirável
dedicação e com muito amor cuidava de seu esposo Douglas e do filho do casal, o pequeno
Benjamim.x
x
Desta forma, como Deputado Estadual e representante do povo sul-mato-grossense,
expresso nossos sentimentos e condolências a família da Sra. PRISCILA SAMPAIO,
especialmente ao seu marido : Sr. Douglas de Moraes , e seu filho, o bebê Benjamim.x
x
Neste difícil momento, em que todos aqueles que tiveram a alegria, satisfação e oportunidade
de desfrutar de seu convívio, lamentam a sua partida, nos unimos aos seus familiares e
amigos, rogando à Deus que lhes dê forças para superar esta terrível perda. x
x
Plenário das Deliberações, 30 de  setembro de 2015.x
x
Mauricio Picarellix
Deputado Estadualx
x
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x
x
x
x
A Moção poderá ser encaminhada para o seguinte endereço:x
Sr. Douglas de Moraesx
Rua Pio Rojas, bairro Monte castelo.Campo Grande-MSx
x
x
x
x


