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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", na forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Nininho, expressa seu mais profundo pesar, aos familiares e amigos do ex –
vereador de Rondonópolis - MT, Juary Miranda de Moraes.

JUSTIFICATIVA

Morreu na manhã deste sábado (2), em decorrência de complicações da Covid-19, o ex-vereador de
Rondonópolis, Juary Miranda de Moraes, aos 64 anos.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Rondonópolis, a 218 Km de
Cuiabá-MT. No último domingo (27), o quadro de saúde dele se agravou e a equipe médica decidiu entubá-lo.
No entanto, ele teve uma parada cardiorrespiratória na manhã deste sábado (2) e não resistiu.

Juary foi vereador por três mandatos e presidente da Câmara Municipal em (1999-2000), candidato a
vice-prefeito e a deputado estadual. No último mandato (2017-2020) foi escolhido o vereador líder do prefeito
na Câmara, conduzindo os trabalhos entre o Poder Legislativo e Executivo, sempre com muita
responsabilidade, respeito e dedicação.

Juary sempre foi um grande líder político, um dos maiores nomes do Solidariedade e deixou uma grande
contribuição para Rondonópolis. É uma grande perda e um momento muito triste para a cidade. Sempre teve
uma postura irreparável dentro do partido, sendo sempre fiel aos ideais da sigla e também defendendo as
causas do povo de Rondonópolis.

Dono de um carisma enorme,  tinha coração gigantesco e de um sorriso cativante. Juary conquistou amigos
e admiradores durante os anos de militância. Sempre foi uma pessoa muito honrada e ética, um parlamentar
compromissado com as causas sociais. Sempre será lembrado por sua bela trajetória.

Juary foi eleito em 2016 e cumpriu o mandato até o ano passado, quando tentou a reeleição, mas não
conseguiu assumir uma das 21 cadeiras no legislativo do município.
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Ele ficou como primeiro suplente pelo partido solidariedade e, em janeiro, assumiria uma cadeira na câmara
no lugar do vereador Adílson do Naboreiro, que recentemente foi convidado pelo prefeito de Rondonópolis a
assumir a Secretaria Municipal de Agricultura.

A perda de Jaury é irreparável e pedimos a Deus que conforte a família, amigos e admiradores. Juary era
casado e pai de dois filhos.

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.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Janeiro de 2021

 

Nininho
Deputado Estadual
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