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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei - RI, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja, conforme 185-A do RI, que registre nos anais “Moção de Aplausos”, vazada
nos seguintes termos:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Estadual Paulo Araújo - PP, vem manifestar Moção de Congratulação in
memoriam ao servidor público e Ex-Vereador por Cuiabá Roosivelt Elias Ferreira Coelho.
“Dessa forma, registramos nos anais deste Parlamento a referida homenagem”.

JUSTIFICATIVA

O ex-vereador por Cuiabá Roosivelt Elias Ferreira Coelho durante o seu mandato (2008 – 2012) fez jus ao
real sentido do vocábulo vereador, cuja raiz da palavra do grego antigo seria verear, trilhar, orientar o
caminho. Nesse sentido, o nosso homenageado foi a ligação, o caminho entre o povo e governo municipal,
atuando com competência, eficiência e coragem para defender os interesses da população cuiabana, mas
sem deixar de seguir à risca os princípios da administração pública. Dentre suas proposições, uma de
grande relevância foi a CPI da Pedofilia, onde atuou também como presidente da comissão, apresentando
propostas adequadas a auxiliar as autoridades públicas no combate ao crime de pedofilia e demais crimes
sexuais contra crianças e adolescentes. Outro destaque foi o projeto que criou a Comenda que homenageia
os profissionais da Educação (Comenda Benedito Pedro Dorileo), uma iniciativa de valorizar o trabalho dos
professores que se dedicam com empenho à educação em nosso município.
Além de ex-vereador, era também servidor público, vindo a falecer no dia 29 de março de 2021 em
decorrência do COVID-19, cujo falecimento ocorreu dez dias após a morte da sua esposa, a professora e
coordenadora da Pastoral do Migrante Eliana Vitaliano, da mesma causa morte.
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Desejamos que esta homenagem póstuma expresse o sentimento de gratidão, admiração e reconhecimento
pelas suas relevantes contribuições ao município de Cuiabá. Seu legado vivencial e político, colocado em
prática no diálogo e na troca de experiências, com coerência e ética num convívio marcante e cativante
foram além de sua pessoa para enobrecer o próprio trabalho.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Fevereiro de 2022

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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