
Moção de pesar - on797kh1

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Guilherme Maluf

Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", nos seguintes termos:

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Guilherme Maluf, expressa seu mais profundo PESAR aos familiares e amigos do
Senhor CLENON ALVES BORGES.”

 

JUSTIFICATIVA

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso está em luto, pois na manhã deste dia 15, perdeu um de
seus servidores o senhor CLENON ALVES BORGES, aos 65 anos de idade.

Este servidor, pessoa atuante e muito querido, era publicitário e arquiteto, atualmente ocupava o cargo de
Superintendente da Rádio Assembleia e encontrava-se envolvido no projeto de modernização e ampliação
da rádio.

Natural de Goiás, o senhor Clenon fez carreira no mercado publicitário mato-grossense, pois ao chegar a
Cuiabá trabalhou na agência Cannes e logo em seguida foi sócio da agência Z8, na década de 1990. Atuou
também no mercado de marketing de empresas da iniciativa privada. Foi também Secretário Municipal de
Comunicação de Cuiabá durante a gestão Mauro Mendes.

Este cidadão era conhecido pela sua garra, competência e ousadia no campo profissional, mas também pelo
amigo fiel, pai amoroso e esposo companheiro.

Clenon Alves Borges escreveu a sua história, pautada nos pilares da honra e do profissionalismo, seu legado
serve de exemplo para essa e futuras gerações. A ele nosso preito de gratidão!

Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um
cidadão exemplar no caráter e na honra.

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

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Janeiro de 2019

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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