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Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, ouvido o soberano
plenário, que seja encaminhada MOÇÃO DE PESAR a família da Senhora Isabel Campos, vazada nos
seguintes termos:

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos Senhores Deputados que
a compõem, vem apresentar MOÇÃO DE PESAR A FAMÍLIA DA SENHORA ISABEL CAMPOS, pelo seu
passamento ocorrido em 01 de dezembro de 2012.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Dezembro de 2012

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Isabel Campos, carinhosamente conhecida como D. Loló, nasceu em Cuiabá no dia 09 de outubro de 1946,
era casada com o Deputado Federal e Ex governador do Estado de Mato Grosso, Julio José de Campos e
mãe de 04 (quatro) filhos.

A professora Isabel Campos foi uma das mais importantes e respeitadas figuras da política mato-grossense.

Em 1973, quando exercia o cargo de Delegada do Ensino em Mato Grosso, foi convidada pelo então prefeito
de Várzea Grande, Julio Campos, para assumir a Secretaria Municipal de Educação. Seu espírito de
liderança e trabalho despertou a atenção do jovem e solteiro prefeito. Casaram-se no ano de 1975.

 Isabel, faleceu no dia 01 de dezembro de 2012 no município de Cuiabá, em decorrência de um câncer, a
qual lutava a mais de 07 (sete) anos.

Por fim, gostaríamos de nos solidarizar com o marido, companheiro de longos anos, seus filhos, familiares e
amigos.

É com profundo pesar que registramos a presente Moção, ressaltando que sua trajetória de vida ficará para
sempre gravada nos corações de todos que tiveram a honra de conhecê-la.
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