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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

A Deputada que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, vem à presença de Vossa 

Excelência requerer a inserção nos Anais desta Casa o presente VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo falecimento da 

Sra. Verconda Spadarott Bullus, ocorrido dia 07 de agosto no município de São José do Calçado. 

A Acadêmica Verconda Spadarott marcou uma geração de escritores valorosos no sul do estado e no 

Espírito Santo. 

Mãe dos nossos queridos amigos Jefferson Spadarott Bullus, Javerson, Jamir, Rita de Cássia, Verônica e 

Cícero. Sogra, avó e bisavó. 

Era uma mulher cativante e sábia que possuía uma forma simples de escrever, sempre objetiva e esplendida. 

Tinha uma visão otimista da vida, sempre estimulando os jovens a estudar, pois acreditava que a educação 

gerava oportunidades, salvava vidas e promovia mudanças nas pessoas. 

 Acima de um exemplo literário, Verconda era um exemplo de ser humano. Demonstrou em atos e palavras 

como conviver em harmonia, sabedoria e ética. Uma mulher linda, extraordinária, visionária, fervorosa, amorosa e 

além do seu tempo.    

 Pedimos a Deus Pai, em seu infinito amor, que proteja e fortaleça todos os familiares e amigos para 

que possam conviver com a irreparável perda e a saudade, na certeza de que nossa querida descansa nos braços de 

Jesus.  

Consternados com lamentável perda, requer a essa presidência que transmita a família na pessoa do Sr. 

Jefferson, os votos de profundo pesar dos componentes deste poder, para que o mesmo dê ciência aos demais 

familiares. 

Requer, desta Presidência, que transmita o teor deste ao seguinte endereço: 

Jefferson Spadarott Bullus: Rua Elda Mendonça Lima, 158, bairro Pedro Ideraldo de Almeida Lima, São 

José do calçado – ES, CEP -  29.470–000 - E-mail - Jbullus@sefaz.gov.br 

Sala das Sessões, ___/__ /2019. 

Janete de Sá - Deputada Estadual – PMN 
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