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        Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", na forma:

Com fundamentos nos termos Regimentais vigentes desta Casa Legislativa, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhada aos filhos e familiares, MOÇÃO DE PESAR, pelo falecimento da
Senhora Elza de Oliveira Lima Alves, vazada nos seguintes termos:

" A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por unanimidade de suas bancadas
representando a sua gente, vem manifestar-se nos seguintes termos:"

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Setembro de 2013

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

"Primeira mulher eleita vereadora em Rondonópolis e no Estado de Mato Grosso, Elza de Oliveira Lima
Alves, 74 anos, foi encontrada sem vida por volta das 9 horas do dia 30/08, no quarto de sua residência,
anexa ao Hotel Luzitano, localizado na Avenida Amazonas, no centro da cidade. A pioneira faleceu de morte
natural. Segundo informações de familiares, na semana passada Elza passou por uma consulta médica e
exames apontaram problemas de diabetes e anemia.

Ainda conforme a família, na manhã de 30/08, Elza não levantou para tomar o café, como era de costume.
Por volta das 9 horas, um familiar foi chamar pela pioneira, mas constatou que ela já estava sem vida.

Elza de Oliveira era pioneira na cidade no ramo hoteleiro e fundadora do Hotel Luzitano em funcionamento
até hoje. O seu corpo está sendo velado na capela do Cemitério da Vila Aurora. O sepultamento aconteceu
no dia 31/08, no mesmo cemitério.

A empresária do ramo hoteleiro deixa dois filhos: Marcelo de Lima e Marcus Júnior Alves, além de quatro
netos. Ela também era tia de José Carlos Novelli, atual presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

De acordo com o viúvo José Lima Alves, Elza chegou a Rondonópolis, procedente de Ribeirão Preto, no ano
de 1955. Os seus pais Joaquim de Oliveira e Regina Oliveira já estavam aqui onde tocavam a Pensão Cuia,
na Avenida Amazonas com a Rua Poxoréu, estabelecimento que mais tarde se tornou Hotel e Restaurante
Luzitano, na Avenida Amazonas.

Em dezembro do ano passado, Elza de Oliveira disse que chegou na cidade numa época em que o
município possuía apenas duas linhas de ônibus, sendo uma que se chamava Rápido Mato Grosso, que
fazia a linha até São Paulo e a Viação Baleia, que fazia linha na região. Em seguida, veio a Expresso Tupã,
que fazia linha até Goiânia e partia de frente do Hotel Luzitano. Vendi muitas passagens para estas
empresas. A primeira rodoviária da cidade era um terreno na Rua Fernando Correia da Costa abaixo da
Avenida Amazonas.

No pleito eleitoral de 1962, concorrendo pelo PSD, ela se tornou a primeira mulher, da história de
Rondonópolis e também do Estado, a se eleger vereadora".

Fonte: Jornal A TRIBUNA.

Ainda consternados, juntamos nossos sentimentos aos seus familiares e amigos e que o exemplo por ela
deixado nos fortaleça na luta pela preservação da familia e dos bons costumes.
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