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    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 desta Casa de Leis "MOÇÃO DE PESAR", vazada na seguinte
forma:

 

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Estadual Dr. Leonardo, manifesta o mais profundo pesar a família de Carlos
Alberto dos Reyes Maldonado, falecido no dia 30 de janeiro de 2016.”

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2016

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Carlos Alberto dos Reyes Maldonado faleceu no dia 30 de janeiro, aos 54 anos, deixando esposa e filhos.

Formado em Direito pela USP, o professor Maldonado atuava há quase 30 anos na Unemat, lecionando a
disciplina de  Ciências Sociais, junto ao curso de Direito no Campus Cáceres-MT.

Seu nome está marcado na história da Unemat. Entre 1989 a 1992 dirigiu a Fundação Centro de Ensino
Superior de Cáceres (FCESC), momento em que a Instituição tem início sua ampliação para outros
municípios de Mato Grosso, além de Cáceres. Maldonado foi responsável por formular e implantar o projeto
de criação da Universidade do Estado de Mato Grosso, ocupando o cargo de primeiro reitor entre os anos de
1994 a 1996, quando renunciou para assumir a função de secretário de Educação de Mato Grosso, função
que exerceu nos anos de 1996 e 1997.

Também foi secretário de Educação de Cuiabá entre 2000 a 2004, assumindo a coordenação regional da
Unesco em Mato Grosso e da Consulta da Carta da Terra no Brasil.

Sua morte nos enche de emoção e nos faz refletir que esta vida é passageira e só a Deus cabe nos dizer
qual o momento e à hora de partirmos para outra, muito melhor e divinamente maior. Tenho certeza que o
Senhor o acolheu de braços abertos.

Assim, rogo a Deus para que dê conforte a família de Carlos Alberto dos Reyes Maldonado e que unidos em
Cristo, possam enfrentar essa imensurável dor com serenidade e fé.

Ante tais argumentos é que presto o meu mais profundo pesar a família, aos entes e amigos de Carlos
Alberto dos Reyes Maldonado.
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