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Nos termos do Artigo 185 - A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais e que seja encaminhada “MOÇÃO DE PESAR” à família da Sr.ª
Lourdes Ribeiro Fragelli, nos seguintes termos:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Estadual CARLOS AVALONE, expressa seu mais profundo PESAR pela perda
irreparável da Senhora Lourdes Ribeiro Fragelli, rogando sejam estendidos a todos os familiares os nossos
sentimentos.

   

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em ___ de ____________ de _____

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Vem pela presente moção de pesar expressar Manifestação de Condolências pelo falecimento da  Sr.ª Dona
Lourdes Ribeiro Fragelli, ocorrido no dia 22 de setembro de 2016, aos 94 anos, em Campo Grande - MS, era
casada com o Sr. José Fragelli (in memorian).

Nascida em Cuiabá, no dia 02 de junho de 1922, Dona Lourdes Fragelli teve grande importância no contexto
político do Estado de Mato Grosso, tendo sempre acompanhado o marido o Sr. José Fragelli (in memorian)
em todo a sua longa e exitosa trajetória que foi desde Deputado Estadual a Presidente do Congresso
Nacional, passando pela Câmara dos Deputados e o Governo de Mato Grosso.

Sempre falava com paixão do trabalho que realizou em Cuiabá, como primeira-dama era encarregada do
Serviço de Obras Sociais.

Sua ausência deixa uma lacuna insubstituível aos seus familiares e a todos que tiveram a honra e o prazer
da sua convivência. A sua ida, deixou todos tristes, apesar de terem a certeza de que ela encontra-se agora
mais do que nunca sobre a proteção do Pai Superior, resta-nos, agora, a esperança de que o tempo se
encarregará de consolar aos familiares e amigos.

Assim, estendo aos familiares os pêsames deste Poder Legislativo Estadual, acompanhados de nossas
preces e nossos pedidos a Deus para que, com sua infinita bondade, conforte a todos da família enlutada.
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