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“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos senhores deputados e da
deputada que a compõem, vem apresentar MOÇÃO DE PESAR, pelo falecimento de Maria Gabriela Boabaid
Teixeira, ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2023.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como objetivo fazer uma singela homenagem à memória a Maria Gabriela
Boabaid Teixeira.

 

Maria nasceu em Dourados-MS em 21/03/1972, realizou o estudo primário e secundário em Cuiabá,
formou-se em nutrição pela UFMT.

 

Iniciou sua vida profissional no Instituto do Câncer (INCA) no Rio de Janeiro, onde fez parte da equipe de
cuidados paliativos, na Unidade de Vila Izabel.

 

Retornou para Mato Grosso em 2002, ingressou na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso,
aprovado em Concurso Público. Trabalhou em várias áreas, porém sua paixão era a área de Regulação,
onde acreditava  ter a possibilidade de dar assistência digna aos pacientes mais necessitados do Estado,
merecidamente ocupou o cargo de Secretaria Adjunta de Regulação na SES/MT. São 20 anos de serviços
prestados, onde posteriormente se aposentou devido a enfermidade.

Neste momento, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, estende aos familiares da Maria Gabriela
Boabaid Teixeira e amigos, os nossos sinceros pêsames pela perda irreparável, acompanhados de nossas
preces e pedidos a Deus para que, com sua infinita bondade e misericórdia, conforte a todos.
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 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 sua acolhida
e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Fevereiro de 2023

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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