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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 "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 UBIRATÃ BRAGA.”

 

 

 

JUSTIFICATIVA

A imprensa mato-grosense está em luto. Hoje, Mato Grosso perdeu um dos ícones no ramo da comunicação,
o senhor UBIRATÃ BRAGA, mais conhecido como Rai Bira.

O radialista, tinha 58 anos, e iniciou sua carreira na rádio A Voz do Oeste.

Ubiratã Braga, ou simplesmente Rai Bira, trabalhou em várias emissoras de rádio da Capital e na TV Vila
Real, onde lançou o nome “Cadeia Neles” da emissora, tendo posteriormente registrado o nome do
programa como de sua autoria e conquistado os direitos autorais. 

O radialista foi servidor da Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT)
durante muito tempo, além de contribuir com diversas emissoras de rádio da Capital, participando como
convidado de programas políticos, econômicos e esportivos.

Atualmente, estava trabalhando no programa ‘Chamada Geral’, apresentado por Lino Rossi, na Mega FM. 

Homem respeitado e honrado tinha muita credibilidade por onde transitava, era referência no círculo da
comunicação.
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Este profissional era conhecido pelo seu comprometimento com o ofício de informar bem e por seu jeito
amigável no trato com todos. Em um depoimento no Facebook, um colega de trabalho o descreve como “um
ser humano extraordinário, simples, capaz, eficiente, sem contar seu amor pela vida”.

Fica dele o exemplo de retidão na sua conduta pessoal e profissional.

Serviu de exemplo para a sua e também para esta geração. 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
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 10 de Janeiro de 2019

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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