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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", aos familiares e amigos do Senhor José
Benedito Canelas, nos seguintes termos:

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Guilherme Maluf, expressa seu mais profundo PESAR aos familiares e amigos do
Senhor José Benedito Canelas, pelo seu passamento ocorrido no dia 1° de janeiro de 2016.
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Guilherme Maluf
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Foi com grande tristeza que no dia 1º de janeiro de 2016, recebemos a notícia do falecimento do senhor
José Benedito Canelas, causando imensa tristeza e dor aos familiares, bem como a todos que tiveram a
oportunidade de com ele conviver.

Natural de São Manoel-SP, entre outros cargos, na vida pública, exerceu mandato de vereador em Cáceres,
ainda em 1965 (conquistou 1.313 dos 1.800 votos válidos do município). Depois, elegeu-se deputado
estadual mais votado em 1970, federal mais votado em 1974 e senador mais votado em 1978 (o primeiro a
ser eleito logo após a divisão de Mato Grosso).

No governo de Pedro Pedrossian, Benedito Canelas foi presidente da Companhia de Desenvolvimento de
Mato Grosso (CODEMAT), onde teve papel de destaque na fundação de novas cidades na região de
Cáceres, como São José dos Quatro Marcos e Reserva do Cabaçal.

Sobreviveram ao ex-Senador, a viúva Sueli e filhos Rodrigo e Gustavo.

Nesse sentido, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, submeto esta proposição legislativa à
qualificada apreciação de meus Nobres Pares, aos quais solicito, nesta oportunidade, o devido apoio para
acolhida e merecida aprovação.
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