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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 Cláudio Ferreira, vem apresentar Moção de Pesar pelo falecimento do Sra.
HILDA FRANCISCA DO NASCIMENTO, ocorrido no dia 01/03/2023.

JUSTIFICATIVA

A AL/MT manifesta pesar pelo falecimento de Hilda Francisca Do Nascimento, de 62 anos, mais conhecida
como “Hilda Furacão”, pois estava sempre participativa nos movimentos sociais em Rondonópolis, líder
comunitária atuante e respeitada por mais de 30 anos nas comunidades que estava à frente, sempre
disponível amparar os mais desprovidos.

 Hilda foi uma as fundadoras do movimento comunitário na região Salmem, também foi pioneira da região da
Vila Olinda, Ana Carla, Parque Universitário, lutou para chegado do asfalto não somente no seu bairro como
dos seus vizinhos.

Dedicava-se semanalmente e de maneira carinhosa a distribuição de um “sopão” a pessoas carentes. Hilda
deixa o esposo, três filhos, netos e uma infinidade de apreciadores e amigos.

 

Neste momento difícil, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mediante manifestação da Deputado
Cláudio Ferreira, expressa os sentimentos de pesar aos familiares e amigos, pela eximia pessoa que foi, e
pelos serviços prestados a comunidade Rondonopolitana.

Em solidariedade, é que encaminho esta Moção de Pesar para apreciação e aprovação dos nobres pares
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desta Casa de Leis.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Março de 2023

 

Claudio Ferreira
Deputado Estadual
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