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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 Ondanir Bortolini - Nininho, expressa seu mais profundo sentimento de pesar, aos
familiares e amigos do senhor Aluísio de Castro Lessa, pelo seu falecimento com 61 anos, ocorrido nesta
segunda-feira dia 07/03/2022 no municipio de Rondonópolis MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Moção de Pesar pelo falecimento do senhor  senhor Aluísio de Castro Lessa, pelo seu
falecimento com 61 anos, ocorrido nesta segunda-feira dia 07/03/2022 no municipio de Rondonópolis MT.

O Aluísio de Castro Lessa era o diretor de operações do grupo Flamboyan em Mato Grosso, homem de
confiança do empresário Júlio Martins Sanches, que é proprietário do grupo, lamentou a sua morte e
destacou a importancia de Aluísio Lessa no desenvolvimento do grupo durante todo seu tempo a frente do
plano de negócios da corporação.

O Grupo Flamboyant é líder no ramo de confecções e calçados no Estado há mais de 50 anos, com uma
participação ativa na economia de Mato Grosso e, principalmente, no desenvolvimento econômico de
Rondonópolis, onde nasceu a empresa.

A empresa se espalhou pelo Estado. Hoje, são 23 lojas com quatro seguimentos diferentes de público nas
cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Jaciara, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso e
Guarantã do Norte.  

Muito respeitado e admirado no meio empresarial, Aluísio participava assiduamente das campanhas e ações
da CDL Cuiabá, a exemplo delas a do Projeto Despertar, que visava capacitar cidadãos desempregados e
ao final a doação de cestas básicas. 

“Sempre foi um grande companheiro, muito participativo e querido por todos que o conheciam. Realmente
uma grande perda para todos nós e para Mato Grosso, que perde uma grande liderança e um grande
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cidadão”, afirmou o presidente da CDL Cuiabá, Celio Fernandes.

O vice-presidente institucional da CDL Cuiabá, Junior Macagnam, também lamentou a morte do empresário
e amigo. “Fiquei muito triste com essa perda. Um grande parceiro, pessoa sempre afável no trato, incansável
em seu trabalho e muito participativo dentro das entidades de classe. Deixa um legado de muita honestidade,
amizade, perseverança e luta. Que Deus o receba e conforte toda família e amigos”, disse.

Da mesma forma se manifestou o escritório Peron & Biancardini Advogados Associados. “Lamentamos
profundamente a morte prematura do nosso grande amigo e parceiro, Aluísio de Castro Lessa, que deixa um
legado de intransigência e indignação com o erro. Foi um parceiro para toda hora e um grande exemplo de
competência em liderar e administrar o “Grupo Flamboyan”.

O Sentimento que invade todos os atores do setor comerciário é unico, de perda prematura de uma
referencia no segamento. mencionaou o Deputado Nininho, “Perdemos na noite desta segunda-feira, em
Rondonópolis, o grande amigo Aluísio Lessa. Ele sempre será lembrado como um empresário fundamental
na história e para o desenvolvimento de Rondonópolis. Me sinto muito honrado de ter testemunhado parte
dessa trajetória de sucesso. Com certeza, o Aluísio deixa um legado importante e inesquecível de muito
trabalho, honestidade e amizade. Que Deus conforte a família e os amigos neste momento de perda e dor”.   

Nós que aqui ficamos, devemos lembrar e recordar daqueles que já partiram, seguir em frente, no caminho
de Deus, com força e coragem, superando a saudade por força do amor.

A toda família e amigos os nossos sinceros sentimentos de pesar.

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 09 de Março de 2022
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