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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 do Deputado Emanuel Pinheiro, vem prestar solidariedade aos familiares do saudoso Senhor
Nicola Miguel Kalix, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 31 de janeiro de 2015, em Cuiabá, vitima de
complicações em decorrência da idade.

 

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

 

Emanuel Pinheiro
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Foi com enorme consternação que recebemos a notícia do falecimento do Senhor Nicola Miguel Kalix. É com
profundo sentimento que expressamos o pesar pelo seu falecimento.

Faleceu em Cuiabá, no dia 31 de janeiro, vitima de complicações em decorrência da idade, o Senhor Nicola
Miguel Kalix.

Nascido em Cuiabá no ano de 1927, casou-se com a Senhora Doraci Ferrer Kalix e dessa união nasceram 5
filhos, Ione, Katia, Tânia, José e Thadeu.

Formado em medicina no Rio de Janeiro, o Senhor Nicola Miguel Kalix foi o primeiro oftalmologista de
Cuiabá, registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado sob nº 023.

Sempre à frente do tempo e com espírito empreendedor, fundou e administrou o famoso Licor de Pequi
Cuiabano.

Senhor Nicola Miguel Kalix deixa uma lacuna na sociedade cuiabana, principalmente na área médica e social.
Pai exemplar, marido carinhoso e avô amoroso, sempre dedicou ao empreendedorismo e a sua profissão de
oftalmologista com exímio esmero e competência.

A família enlutada, na pessoa de sua Esposa Senhora Doraci Ferrer Kalix, seus 5 filhos e seus netos, Nicola,
Thalita, Júlia, Antônio, Fúlvio, Nicole, Guilherme e Luiza, recebam os nossos votos de pesar e que descanse
em paz na sobra do altíssimo a sua bondosa alma que a todos nos deixa saudades.

Deixou a todos aqueles com quem convivera um legado de amor, respeito e união, além de uma imensa
saudade, uma vez que a alegria do convívio com todos eles, os impediram de sentirem tristeza em sua
despedida.

Diante do exposto, solicito a aprovação desta Moção de Pesar e que se encaminhe expediente aos
familiares no seguinte endereço: Familiares do Senhor Nicola Miguel Kalix - Rua 48, nº 415, Boa Esperança,
Cuiabá/MT.
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