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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 de seu amigo e colega de 

trabalho, Mário Andrade Cypreste, ocorrido no ultimo 03 de setembro. 

Mário Cypreste era um amigo leal, bondoso, fiel, guerreiro e inigualável que 

sempre será lembrado em nossas mentes e corações com muitas saudades. 

Um valoroso servidor público, grande amigo pessoal e insubstituível, que me 

acompanhou por 17 anos em milhares de jornadas na Grande Vitória e Interior do 

estado, entrando nas residências e abordando os capixabas de diversas localidades, 

sempre com um sorriso cativante e uma boa conversa. 

Esposo de Luciana e pai de Lucas, Mário defendia com amor sua família e se 

orgulhava em ver seu filho crescendo inteligente e bem sucedido na UFES, no curso 

de direito, na conquista da OAB, no primeiro emprego, nas escolhas afetiva e 

religiosa. 

Amava seus irmãos e irmãs João Andrade Cypreste, Marcos, Renato, Marcia e 

Denise. Era bom tio e querido pelos sobrinhos e sobrinhas. 

O Flamengo e os amigos do Alvares Cabral, de Santo Antônio, do Gabinete e 

em geral, eram também paixões que Mário colecionava. 

Existem amigos mais chegados que irmãos e o Mário é a prova disso. Um 

exemplo de ser humano, um homem de fé, alegre e disposto a ajudar o próximo. 

Demonstrou em seu dia a dia como conviver em harmonia, sabedoria e ética. 

Um homem extraordinário, que deixará um vazio impossível de ser preenchido em 

nós que tivemos o privilégio de desfrutar de sua valorosa convivência.  

Identificador: 380032003500340031003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA JANETE DE SÁ 
 

 

GABINETE DA DEPUTADA JANETE DE SÁ 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Gabinete 601, Av. Américo Buaiz, 205 Enseada 
do Suá – Vitória – ES – CEP 29.050-950. 

Tel.: (27) 3382.3551 Fax (27) 3382 3678 – E-mail: janetedesa@al.es.gov.br 

 Pedimos a Deus Pai, em seu infinito amor, que proteja e fortaleça 

Luciana, Lucas, os irmãos e irmãs e demais familiares e amigos para que suportem a 

dor e a saudade com as boas lembranças e o legado do marido, pai, ser humano 

amoroso, agradável, bom e justo. 

 Consternados com lamentável perda, que abalou essa parlamentar e amigos 

do gabinete, requer a essa presidência que transmita a esposa, o filho e demais 

familiares, os votos de profundo pesar dos componentes deste poder.   

Requer, desta Presidência, que transmita o teor deste para ciência dos 

familiares e amigos, aos seguintes endereços: 

Luciana Gianordoli Pinto: Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 185, apt. 2301, 

Bento Ferreira, Vitória – ES. 

Lucas Gianordoli Pinto Cypreste: Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 185, 

apt. 2301, Bento Ferreira, Vitória – ES. 

Marcia Andrade Cypreste: Rua Nilo Paiva, nº 1, segundo andar, Santo 

Antônio, Vitória - ES, CEP - 29026-430. 

E-mail: lucianagianordoli@hotmail.com 

Sala das Sessões, ___/__ /2019. 

Janete de Sá 

Deputada Estadual – PMN 
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