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Protocolo: 04031/2015

Processo:

Projeto:

Data Leitura: 01/10/2015

Data Arquivo: ____/____/_______

Ass.Protocolo: ___________________

Tipo: Moção de Pesar
Autor: Dep Barbosinha;

Requeiro à Mesa na forma regimental, ouvindo o Colendo Plenário, que seja encaminhada
MOÇÃO DE PESAR a Sra. Tereza Aparecida de Souza, extensiva aos familiares, pelo
falecimento de seu esposo, o Sr. José de Souza Filho, ocorrido no dia 30 de setembro do
corrente ano.    x
x
x
x
A Moção será redigida nos seguintes termos:  x
x
"A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, legítima representante do povo
sul-mato-grossense, por iniciativa do Deputado Estadual José Carlos BARBOSINHA, externa
seu profundo pesar a Sra. Tereza Aparecida de Souza, extensivo aos familiares do Sr. José
de Souza Filho, pelo seu falecimento que ocorreu no dia 30 de setembro do corrente ano.  x
x
Que Deus possa confortar o seu coração e de sua família, renovando suas forças."    x
x
x
x
Plenário Dep. Júlio Maia, 01 de outubro de 2015.           x
x
x
x
x
x
José Carlos BARBOSINHAx
Deputado Estadual - PSBx
x
x
x
x

JUSTIFICATIVA
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x
x
x
x
Baiano de natureza e sul-mato-grossense de coração, José de Souza Filho, vulgo Zé Baiano,
escolheu o distrito de Ipezal, no município de Angélica, para construir sua vida familiar e
profissional. Filho de caminhoneiro, durante muitos anos trabalhou na Prefeitura. Foi eleito
vereador, vindo a exercer seu mandato de 1989 a 1992, mesmo período em que assumi a
Prefeitura de Angélica.   x
x
Zé Baiano deixa uma legião de amigos, a esposa Tereza Aparecida de
Souza, seus sete filhos: Doraci José, Dorcelina Aparecida, Deusa Aparecida,
José Donizete, Dorival Marconato, Dirceu Marconato, Devanil Marconato e Deise
Maria, e 20 netos, aos quais expressamos nossas condolências nesta difícil hora.
x
x
A presente Moção de Pesar deverá ser encaminhada a Sra. Tereza Aparecida de Souza,
no seguinte endereço: Avenida Presidente Vargas, S/N, Distrito de Ipezal, CEP. 79.785-000,
Município de Angélica - MS.


