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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 do Sr.
Carlos Alberto da Costa Andrade, 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 do Senhor Carlos Alberto da Costa Andrade, rogando sejam estendidos a todos os familiares os
nossos sentimentos.

JUSTIFICATIVA

Venho pela presente moção de pesar expressar Manifestação de Condolências pelo falecimento do Sr.
Carlos Alberto da Costa Andrade, ocorrido no dia 24 de outubro de 2016, aos 74 anos, em Cuiabá,
ocasionado por uma grave e complicada Isquemia Celebral, fato este, que causa imensa tristeza e dor aos
familiares e amigos.

Nascido em Ibiraci – Minas Gerais, no dia 31 de dezembro de 1.941, vindo para Mato Grosso ainda Criança,
na década de 60, atualmente estava divorciado e deixou saudosos quatro filhos e seis netos. Teve grande
importância no contexto social do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que foi um dos pioneiros em abrir
em nossa Capital uma Clinica Veterinária.

Foi um dos precursores da instalação do curso de Agronomia e Medicina Veterinária da UFMT -
Universidade Federal de Mato Grosso, e fazia parte do corpo docente desta instituição como Professor de
Medicina Veterinaria.

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 ele 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, conforte a todos da família enlutada.
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 Dessa forma, em nome da população mato-grossense, reconhecendo a importância deste ilustre cidadão Sr.
CARLOS ALBERTO DA COSTA ANDRADE, por seu exemplo de caráter e dedicação ao nosso estado
cumpre-me propor a presente MOÇÃO DE PESAR pelo seu falecimento, considerando para tanto as razões
e os motivos supramencionados.

Em tempo, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, submeto esta proposição legislativa à
qualificada apreciação de meus Nobres Pares, aos quais solicito, nesta oportunidade, o devido apoio para
sua acolhida e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Outubro de 2016

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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