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Concede o Título de cidadão mato-grossense ao
Radialista Senhor Edelson da Silva Moura.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso 
XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Fica concedido ao Radialista Senhor Edelson da Silva Moura, o Título de cidadão mato-grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Edelson da Silva Moura, natural de Lagarto-Sergipe, nasceu em 8 de agosto de 1954, mais conhecido
como Edelson Moura  é um compositor e radialista brasileiro.

É autor de músicas cantadas pelo Brasil e cantados por grandes nomes da música brasileira como Amado
Batista, Carmem Silva, Chico Rey e Paraná e outros. Para Amado Batista, Edelson compôs sucessos como
"Chance", "Bolívia", "Quem Vai Morrer Sou Eu", "Morena Boa", "Você Não Voltou", entre outras. Suas letras
falam de amor.

Sua passagem pela Rádio Nacional por 23 anos lhe trouxe conhecimento da profissão e levou sua voz às
diversas regiões brasileiras, tornando-o  reconhecido por todo nosso país, principalmente ao povo do interior
do nosso Estado.

Segundo o Guinness Book, que é o livro dos recordes, é o radialista mais ouvido do Brasil, chegando
diariamente a mais de 20 milhões de pessoas no país. Seus programas são distribuídos para cerca de 4 mil
emissoras.

Aos 11 anos se apresentava em programas de calouros realizados pelo hoje jornalista Euler Ferreira. Na
época ganhou prêmios, tendo sido agraciado com o título de melhor cantor mirim da região.

Em 1971 se dedicou a compor músicas para outros artistas. Foi através da música que chegou ao Rádio,
pois ao participar de concursos e festivais, sentiu a necessidade de divulgar os trabalhos entre as emissoras.

1



Projeto de resolução - vdx7dukq

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Por levar alegria ao povo brasileiro na transmissão de seu programa, é considerado a maior lenda viva do
rádio deste país.

Por essas realizações e por sua trajetória levando a música na vida de todos mato-grossenses, é que peço a
aprovação do presente Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Radialista Senhor Edelson da Silva Moura.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Setembro de 2019

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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