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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", pelo falecimento do Senhor Carlos
Krieger Girotto, expressa nos seguintes termos:

 

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros e atendendo
requerimento do Deputado Gilberto Cattani, manifesta seu mais profundo Pesar, à família e amigos, pelo
falecimento do Senhor Carlos Krieger Girotto, ocorrido no dia 1º de janeiro de 2022.”

JUSTIFICATIVA

Este Parlamento Estadual lamenta profundamente o falecimento do amigo e ex-Vereador da Câmara de
Lucas do Rio Verde – MT, Sr. Carlos Krieger Girotto, ocorrido nesse último sábado, dia 1º de janeiro de
2022, vítima de infarto e duas paradas cardíacas.

Chegou a ser encaminhado em situação de emergência e estado grave para o Hospital da cidade de Sorriso,
onde passava por procedimento cirúrgico de cateterismo, momento em que sofreu uma terceira parada
cardíaca e não resistiu.

Pioneiro da maravilhosa cidade de Lucas do Rio Verde - MT, Girotto era servidor público municipal, onde
exercia o cargo de Coordenador na Secretaria Municipal de Planejamento e Cidade. Acumulada em seu
currículo a expertise de ter sido Vereador, embora sempre tenha atuado como empresário, com destaque na
sociedade luverdense e no estado de Mato Grosso.

Como Vereador, foi eleito e exerceu quatro mandatos, além de ter assumido a suplência em uma
oportunidade, foi Presidente da Câmara por duas vezes.

Apaixonado pela vida pública, Girotto deixa um grande legado de otimismo, lealdade e benfeitorias ao
município luverdense. Foi Secretário Municipal durante mandatos dos ex-prefeitos Otaviano Pivetta e Marino
Franz. Atuou também na chefia da 49ª Ciretran, unidade do Detran-MT em Lucas do Rio Verde.

Tinha apenas 58 anos de idade e deixa a esposa Janice, três filhos: Janine, Caroline e Carlos Eduardo, além

1



Moção de pesar - sz3714q8

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

de três netos: Lavínia, Bento e José.

A Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde emitiram nota lamentando a morte
de Girotto.

Em manifesto de condolências, promovemos esta homenagem póstuma, como tributo a memória de uma
exemplar figura humana, para alento dos familiares e amigos que atravessam este sensível momento de vida.

E que Deus esteja sempre com todos.

Certo do apoio dos demais parlamentares para aprovação da presente moção.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Janeiro de 2022

 

Gilberto Cattani
Deputado Estadual
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