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___________________

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 Senhor JOSAVI GRANJA,
pelo seu falecimento ocorrido na tarde do dia 03 de novembro de 2015, vítima de trágico
acidente com o veículo que conduzia, na MS-157, entre as cidades de Itaporã e Maracaju.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 Senhor JOSAVI GRANJA, ocorrido na tarde do dia 03 de novembro de
2015, vítima de trágico acidente com o veículo que conduzia na MS-157, entre as cidades
de Itaporã e Maracaju. x
x
XXXXXXXJosavi Granja nasceu em Val Paraíso, cidade do interior do Estado de São Paulo,
em 20 de novembro de 1947, atualmente era residente em Dourados e proprietário de sítio
localizado no Distrito de Carumbé, em Itaporã.x
x
XXXXXXXAlém de Advogado e produtor rural, exerceu o cargo eletivo de Vice-Prefeito de
Itaporã, na primeira gestão de Antônio Cordeiro, entre 1977 e 1982.x
x
XXXXXXXCidadão dedicado às causas sociais, Josavi ajudou na fundação da APAE de
Itaporã, e auxiliou a Entidade para que conseguisse manter o atendimento aos assistidos e
suas famílias.x
x
XXXXXXXO Sr. Josavi também mantinha um programa aos domingos na Rádio Coração,
emissora de programação religiosa vinculada à Igreja Católica.x
x
XXXXXXXO acidente que ocasionou sua morte ocorreu próximo à entrada da Gleba de Santa
Terezinha, pertencente a Itaporã. Josavi, aos 67 anos de idade, com seu falecimento deixa
viúva a Sra. Maria Bernadeth Luna Granja, seus 03 filhos: Clélia Sueli Granja Boigues, André
Luiz Luna, Anderson Granja e Maria Vitória Granja, as noras Tatiana e Cristhiane, o genro
Adriano e seus 09 netos: Júlia, Pedro Bernardo, Adriano Henrique, Maria Carolina, José
Henrique, João Henrique, João Gabriel, Maria Antônia e Luna Clara.x
x
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XXXXXXXComo cidadão empenhado nas causas sociais e questões da comunidade em que
vivia, como pai dedicado na construção de sua família, por sua vida marcada pelo trabalho e
que tanto contribuiu com o município de Itaporã, deixa um vasto legado de grandes exemplos
a serem seguidos e merece nosso respeito, a que conclamamos aos nobres Pares desta
Casa de Leis nesta homenagem singela ao seu nome, e aos seus familiares." x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Deputado Júlio Maia, 05 de novembro de 2015.x
x
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Endereço para correspondência:x
Viúva: Sra. Maria Bernadeth Luna Granjax
Rua Izaat Bussuan, 1085 - Jardim Itaipú x
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