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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 Thiago Silva, vem apresentar Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. RONAIR
JOSÉ ALVES JÚNIOR, ocorrido no dia 20/12/2022.

JUSTIFICATIVA

Ronair José Alves Júnior, filho de Ronair José Alves e Estela Cristina Gonçalves de Olimpio, pai do João
Miguel Lima Alves, natural de Rondonópolis, nascido no dia 28/12/1998, estudante de educação física,
amava praticar esportes, principalmente futebol, tinha um coração muito solidário e voluntário, ajudava todos
sem medir esforços e adorava participar de projetos sociais.

Fazia de todos os momentos mesmo os mais difíceis, bons, únicos e Leves por causa da sua alegria e boa
energia. Ah, com certeza ele impactava de forma boa e positiva todos que de alguma forma cruzava seu
caminho mesmo que por um curto período de tempo.

Ele tinha algo que transformava o dia e momento das pessoas, ninguém ficava triste. Tinha disposição para
todas as ocasiões, seja elas na família, amigos ou trabalho, gostava de resenhas, tirar fotos e fazer vídeos,
principalmente do filho, era o amigão de todo mundo, um grande filho, um grande irmão, um grande pai e um
grande amigo. Tinha a lealdade como lema, ele viveu e aproveitou a vida com muito amor, tinha Deus,
família e amigos como suas prioridades.

Participou de alguns projetos sociais onde foi um agente de transformação na vida de centenas de crianças,
ele fez o melhor para todos nós enquanto esteve aqui.

Infelizmente no dia 20/12/2022, o senhor Ronair estava trabalhando fazendo uma manutenção em umas
placas solar, e sofreu um acidente caindo do teto e com muita tristeza a todos nós foi a óbito, lamentamos o
ocorrido.

Em solidariedade aos seus familiares e amigos e consternados com o seu falecimento, é que encaminho
esta Moção de Pesar para apreciação e aprovação dos nobres pares desta Casa de Leis.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Janeiro de 2023

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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