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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Plenário das Deliberações
02875/2015

Protocolo

Tipo
Moção de Pesar
Autor
Dep Zé Teixeira; Dep George Takimoto;

Processo
Projeto
Data Leitura

Data Arquivo

Ass. Protocolo

14/07/2015

__/__/____

___________

Texto Proposição

XXXXXXXRequeiro à Mesa, ouvido o Plenário, nos termos do inciso XV do art. 173 do
Regimento Interno, seja enviada Moção de Pesar aos familiares do jornalista e radialista LUIZ
ROGÉRIO DE SÁ, pelo seu falecimento ocorrido no dia 13 de julho deste ano, em Dourados,
decorrência a problemas de saúde. x
x
XXXXXXXA Moção deverá ser encaminhada com os seguintes termos: x
x
XXXXXXX"A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, unânime na
interpretação e manifestação do sentimento de nossa população, lamenta profundamente
pelo falecimento do jornalista e radialista LUIZ ROGÉRIO DE SÁ, ocorrido no dia 13 de julho
deste ano, em Dourados, em decorrência a problemas de saúde. x
x
XXXXXXXLUIZ ROGÉRIO DE SÁ era mineiro, nascido na cidade de Uberlândia, e residia
em Dourados desde a década de 80. x
x
XXXXXXXAntes de se mudar para Dourados, trabalhou na TV Globo, em São Paulo/SP e
na TV Morena, em Campo Grande.x
x
XXXXXXXSua primeira atividade profissional em Dourados foi a gerência comercial da
sucursal da TV Morena, depois foi assessor de imprensa do ex-prefeito José Elias Moreira,
secretário municipal e participou da implantação da Rádio e TV Caiuás, empresas nas quais
foi diretor, e militou durante vários anos nesta Rádio e na Grande FM. x
x
XXXXXXXLuiz Rogério também foi o primeiro profissional da imprensa a ter um programa
local em TV a Cabo, sendo seu último trabalho como apresentador de programa jornalístico
na TV RIT. x
x
XXXXXXXO jornalista e radialista lutava contra um câncer há vários anos, e com seu
falecimento deixa viúva a Sra. Sônia Ribeiro, cinco filhos e netos. x
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x
XXXXXXXSegundo definiu o presidente do Clube de Imprensa, o repórter-fotográfico
Hedio Fazan, Rogério, como os amigos o chamavam, prestou um grande serviço para a
comunidade douradense "com a sua voz tanto na rádio como na televisão". x
x
XXXXXXXComo cidadão e dedicado e empenhado profissional da comunicação, merecedor
de nosso respeito, por sua vida marcada pelo trabalho junto à mídia douradense, que
contribuiu para a expansão de informações pelo Mato Grosso do Sul e no país, pela
construção de sua família, em que deixa um vasto legado de grandes exemplos a serem
seguidos, merece nosso respeito e conclamo aos nobres Pares desta Casa de Leis nesta
homenagem singela ao seu nome, e aos seus familiares." x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Deputado Júlio Maia, 14 de julho de 2015. x
x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zé Teixeira x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Deputado Estadual x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DEMOCRATAS x
(009/2015)x
x
x
Endereço para correspondência:x
Viúva: Sra. SÔNIA RIBEIROx
Rua Ali Hassan Ghadie, 240 - Parque Alvoradax
79823-470 - DOURADOS - MS.x
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