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Denomina de “RÔMULO APARECIDO E SILVA”
a sala de Videoconferência (Sala 07) situada no
andar  térreo  do  prédio  da  Assembleia
Legislativa  do  Estado  de  Mato  Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, combinado com o art. 171 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Fica denominada de “Rômulo Aparecido e Silva” a sala de Videoconferência- Sala 07, situada
no andar térreo do prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Rômulo Aparecido e Silva, falecido em 20.01.2019, tinha 47 anos, 18 dos quais dedicados ao serviço público
através deste Parlamento.

Cuiabano, filho de Vitorino de Arruda e Silva e de dona Maria do Carmo da Silva, pai de Gabriely (13), desde
a adolescência estudou com afinco para se capacitar profissionalmente, graduando-se como Analista de
Sistemas.

Depois de atuar na iniciativa privada, ingressou na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em
2001 como Assistente Técnico. Nos anos seguintes, sua competência, eficiência e dedicação ao trabalho o
levaram a galgar os principais cargos do seu setor.

Foi Gerente de Infra-estrutura da Secretaria de Informática, Gerente de Desenvolvimento, Supervisor de
Tecnologia de Informática, Coordenador de Informática e Secretário de Informática da ALMT (2007).  

Desde 2015 atuava no gabinete do deputado Guilherme Maluf e teve participação fundamental no suporte
técnico-digital à execução dos projetos Assembleia Itinerante e Sábado Social, durante os mandatos do
deputado como presidente e primeiro-secretário da Casa.
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Profissional competente, eficiente e dedicado, pessoa querida por todos, Rômulo nunca parou de buscar a
excelência. Estava cursando Direito e se formaria nos próximos anos, com intenção de se especializar em
Direito Digital. Lutando contra o câncer desde 2013, trabalhava de dia e estudava à noite. Era um excelente
aluno e sempre passava por média, sem prova final.

Praticante de artes marciais, Rômulo também ganhou destaque entre os praticantes de Jiu Jitsu, alcançando
a faixa preta. Foi vice-campeão numa competição de âmbito nacional no Rio de Janeiro e tinha dezenas de
amigos e admiradores também no esporte.

Era um guerreiro suave, como sugere a filosofia da arte marcial Jiu Jitsu, também na adversidade. Passou
por várias cirurgias, fez inúmeras sessões de quimioterapia, tratamentos dolorosos, mas nunca reclamava. A
fé e o apoio da família e dos amigos o ajudaram a superar tudo com coragem e dignidade.

Foi um homem muito corajoso que lutou pela vida até o fim e deixou um legado importante como profissional
do serviço público, além de exemplo de fé, resignação e superação. Morreu de pé, lutando, como convém
aos guerreiros!

Sua partida entristeceu a todos os amigos e colegas de trabalho que se solidarizam com a família nesse
momento de luto, de lembranças de suas realizações e reconhecimento do seu legado para o serviço público
no Estado de Mato Grosso.

Pelos motivos expostos solicitamos o apoio dos nobres Pares para aprovação do presente Projeto de
Resolução.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Fevereiro de 2019

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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