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        Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", na forma:

 

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento da Deputada JANAINA RIVA, expressa seu mais profundo pesar pelo falecimento do Dr.
Nicola Miguel Kalix."

 

Registro com grande pesar o falecimento aos 87 anos de idade, no último sábado, 31 de janeiro, do brilhante
Oftamologista, Dr. Nicola Miguel Kalix.

O Dr. Nicola foi o primeiro Oftamologista de Cuiabá e sempre exerceu a sua profissão com muito amor,
dedicação e empenho pelo que fazia. Por isso, foi e sempre será um dos grandes ícones da medicina
matogrossense, adorado por seus pacientes e por todos que o conheciam.

Neste momento manifesto o meu mais profundo pesar à família e amigos do Dr. Nicola Miguel Kalix.

Este Poder Legislativo, enlutado, roga a Deus, para que conceda conforto à família, se solidarizando com
todos neste momento de irreparável perda. 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Fevereiro de 2015

 

Janaina Riva
Deputada Estadual



JUSTIFICATIVA

Registro com grande pesar o falecimento aos 87 anos de idade, no último sábado, 31 de janeiro, do brilhante
Oftamologista, Dr. Nicola Miguel Kalix. O Dr. Nicola foi o primeiro Oftamologista de Cuiabá e sempre exerceu
a sua profissão com muito amor, dedicação e empenho pelo que fazia. Por isso, foi e sempre será um dos
grandes ícones da medicina matogrossense, adorado por seus pacientes e por todos que o conheciam.
Neste momento manifesto o meu mais profundo pesar à família e amigos do Dr. Nicola Miguel Kalix. Este
Poder Legislativo, enlutado, roga a Deus, para que conceda conforto à família, se solidarizando com todos
neste momento de irreparável perda. 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Fevereiro de 2015

 

Janaina Riva
Deputada Estadual


