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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”, nos seguintes termos:

 “A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Valmir Moretto, expressa seu mais profundo PESAR aos familiares e amigos do
Senhor SALVADOR MOREIRA GOMES.”

JUSTIFICATIVA

Queremos por meio da presente propositura, externar votos de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
Salvador Moreira Gomes, que infelizmente veio a óbito no dia 28/01/2021.

“MORRE PIONEIRO DA CIDADE DE PONTES E LACERDA SALVADOR MOREIRA GOMES (DOZINHO)

Pioneiro morador de Pontes e Lacerda, Salvador Moreira Gomes, Dozinho como era mais conhecido, nasceu
na cidade de Galiléia – MG em 12 de outubro de 1933 onde passou a infância e juventude. No final da
década de 1950, casou-se com dona Juvercina Dias Moreira e permaneceu morando naquele município. Em
1968 veio para o sertão de Pontes e Lacerda com a família, composta por esposa, filhos, cunhados e
algumas famílias agregadas, no intuito de trabalhar e melhorar de vida, como muitos migrantes que para cá
vieram.

Em princípio instalou uma pequena olaria cuja máquina era puxada por burros, próximo ao Rio Guaporé, à
margem direita da estrada que demanda a Vila Bela da SS. Trindade. Após aproximadamente 02 anos,
passou a exercer atividade comercial de secos e molhados e açougue na Avenida Marechal Rondon no
centro da cidade.

A partir de 1972, adquiriu terras e passou a exercer a função de pecuarista, ocupação que fora
desempenhada até 1998, quando se aposentou.

Foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vila Bela em Pontes e Lacerda, em 1973,
instituição que deu muita sustentação aos pequenos produtores naquela ocasião, em que a presença do
estado era mínima na região. Foi também um dos fundadores da Loja Maçônica Obreiros da Liberdade, a
primeira da região.
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Foi eleito Vereador por Pontes e Lacerda junto à Câmara de Vereadores de Vila Bela da SS. Trindade em
1972 e reeleito em 1976, função que desempenhou até 1982. Foi ainda coordenador de saúde junto à
administração do primeiro prefeito do município senhor Gercino Rodrigues de Souza.

Sua principal meta como parlamentar foi buscar junto ao governo federal e estadual, recursos para o
tratamento e erradicação da malária e de outras doenças tropicais muito fluentes na região naquela época.
Para tanto seu esforço viabilizou a instalação de uma unidade da SUCAM, órgão do Ministério da Saúde
para tratamento da malária e a Construção do hospital da Fundação Médico Assistencial do Trabalhador
Rural em Pontes e Lacerda.

Em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade, a Câmara de Vereadores de Pontes e
Lacerda em 2010, o concedeu título de Cidadão Pontes Lacerdense.

Salvador Moreira Gomes deixa viúva a senhora Juvercina Dias Moreira, 07 filhos, 17 netos e 21 bisnetos,
além de grande legado de trabalho, dedicação e respeito à sociedade de Pontes e Lacerda”.[1]

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.

 

 

 

[1]
https://www.tvcentrooeste.com.br/morre-pioneiro-da-cidade-de-pontes-e-lacerda-salvador-moreira-gomes-do
zinho/

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Fevereiro de 2022

 

Valmir Moretto
Deputado Estadual
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