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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Carlos Avallone, vem apresentar Moção de Pesar pelo falecimento do Judoca
Fenelon Oscar Muller.

JUSTIFICATIVA

 

A presente proposição tem como objetivo fazer uma singela homenagem à memoria de um dos maiores
nomes do esporte de Mato Grosso, Fenelon, que tinha 65 anos, nasceu em Cuiabá era judoca. Ele foi
campeão sul-americano em 1975. No mesmo ano, conquistou a medalha de bronze no Pan-americano na
Cidade do México. 

 

Pai do judoca mato-grossense David Moura, Fenelon Oscar Muller, faleceu no dia 26 de janeiro de 2021, em
Chapada dos Guimarães, após sofrer um infarto fulminante.

   

Fenelon começou a praticar judô com 14 anos, quando a modalidade ainda não era muito conhecida. 

 

Ele representou o Brasil em 11 campeonatos internacionais e decidiu largar os treinos quando se casou.
Essa época, retornou para Cuiabá e abriu uma academia de judô com o nome do filho. 

 

Assim como pai, David é um dos principais judocas brasileitos da atualidade e integra a seleção brasileira há
10 anos.

 

1



Moção de pesar - ceppjxin

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

O judoca começou a treinar ainda com seis anos e sempre teve o pai como uma grande inspiração. 

 

 Dessa forma, em nome da população mato-grossense, reconhecendo e louvando o relevante destaque no
seio da sociedade de Mato-grossense, cumpre-me propor a presente MOÇÃO DE PESAR pelo falecimento
de Fenelon Oscar Muller, considerando para tanto as razões e os motivos supramencionados.

 

Em tempo, 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
sua acolhida e merecida aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2021

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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