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Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 221, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, do brilhante advogado,
jornalista e escritor, Paulo Roberto de Moraes Rego Figueiredo, ocorrido na
madrugada desta sexta feira, 09 de fevereiro de 2018, na cidade de São Paulo.., bem
como a apresentação de condolências requeiro, ainda, seja encaminhado o presente
voto de pesar à sede do portal de notícias AMAZONAS ATUAL, na pessoa de seu
Diretor de Redação, Valmir Lima, na Rua Franco de Sá, Edifício Atrium, Sala 506,
Bairro São Francisco, AM, CEP 69079 – 210.. a seus filhos..., ao Governo do Estado
de..., à Assembleia Legislativa de...

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

É com profundo sentimento de consternação que apresento a presente
mensagem de pesar aos familiares, amigos e colegas de trabalho do advogado e
jornalista Paulo Roberto de Moraes Rego Figueiredo. Dr. Paulo faleceu em São
Paulo, nesta sexta feira, 09 de fevereiro, em decorrência de complicações após uma
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no estomago.
Paulo Figueiredo sempre foi um jornalista e articulista atuante, além
de grande advogado e administrador público.
Nascido no município de Itacoatiara, foi em Manaus que viveu e
desenvolveu suas atividades profissionais.
Foi articulista de diversos veículos de imprensa no Amazonas,
incluindo a Rede Diário de Comunicação e de um período como colaborador do
jornal A Crítica. Escreveu livros como “O Cesteiro Inglês” e o “O Golpe Militar no
Amazonas – Crônicas e Relatos”.
Além da carreira na comunicação e no Direito, ele também foi
secretário de Estado de Planejamento no primeiro governo de Amazonino Mendes.
Assumiu posteriormente a pasta de Fronteiras, que acumulou com a titularidade
da Secretaria de Comunicação.
Como jornalista, trabalhou também no Rio de Janeiro e chegou a ser
Assessor do ex – governador Leonel Brizola.
De volta ao Amazonas, foi um dos pioneiros no jornalismo digital. Nos
anos 2000, foi responsável pelo Blog do PF, onde tratava da política em níveis local
e nacional.
Nos últimos anos, mantinha uma coluna semanal no Portal de notícias
Amazonas Atual, onde tratava de questões políticas, jurídicas e fazia críticas ao
cenário político.
Desta forma, por tudo que representou em vida, tanto para seus
familiares e entes queridos, quanto para seus incontáveis amigos, leitores, colegas
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cirurgia realizada no hospital Sírio Libanês para a retirada de um tumor benigno

perda, e, por esse motivo, oferecemos este Voto de Pesar.

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2018.

Senadora Vanessa Grazziotin
(PCdoB - AM)

Dados para Correspondência
À sede do portal de notícias AMAZONAS ATUAL, ao Sr. Diretor de
Redação, Valmir Lima, na Rua Franco de Sá, Edifício Atrium, Sala 506, Bairro São
Francisco,Manaus - AM, CEP 69079 – 210..
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de profissão e admiradores de seu trabalho, consideramos a sua partida uma grande

