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Com fulcro no que preceitua o Art. 177 e 76, IV, do Regimento Interno desta Casa de Leis,
requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, a realização de Sessão Especial em
homenagem aos 50 anos em memória do Senador Filinto Muller, a ser realizada no dia 11 de
julho, às 19h00min, no Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour”, desta Casa de
Leis.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Requerimento, que tem por fim solicitar à
Mesa Diretora, a realização de Sessão Especial em homenagem aos 50 anos em memória do
Senador Filinto Muller, a ser realizada no dia 11 de julho do corrente ano, às 19h00min, na
Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

O presente Requerimento tem como objetivo primordial render justa homenagem aos 50 anos
do passamento do Senador Filinto Muller, mato-grossense de Cuiabá, entusiasta do Presidente
Getúlio Vargas, sustentáculo dos primeiros anos da República Nova e participe efetivo, na
consecução de reformas sociais e da criação da legislação trabalhista em sua passagem pelo
Conselho Nacional do Trabalho. Foi, sem duvida um dos maiores vultos de nossa história.

Com o término da 2ª Guerra Mundial, Filinto Muller com prestígio jamais alcançado por um
homem público, retorna a Mato Grosso, funda o PSD em 1945 e se elege senador Constituinte
em 1946. Em 1954, se reelege, e torna-se Líder do Governo Juscelino Kubitschek no senado.
Foi senador por quatro vezes, recebeu várias homenagens no Brasil, America Latina e Europa.

Faz-se importante a realização da Sessão Especial à figura do conciliador, do moderador, do
apaziguador, e notável dirigente partidário que junto aos Governos Militares pós-64 lutou pela
preservação dos mandatos de vários parlamentares ameaçados de cassação.

A data é marcada pelos 50 anos de seu falecimento. Por quase três décadas de infatigável
vivencia no Parlamento brasileiro, ele seria até o seu desaparecimento em um acidente aéreo
em Paris, um político integral, incansavelmente dedicado ao múnus público, debruçado por
inteiro sobre os problemas da vida nacional.
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Ceifada sua vida humana, permanece perene e sua memória e indelevelmente deve ser
cultuada, não somente por aqueles que o conheciam mas, por todo o País e suas instituições.

Em tempo, solicito que sejam convidadas todas as autoridades constituidas: Governador,
Senadores, Deputados Federais, Deputados  Estaduais, Secretários de Estado, assim como a
família do Ilustre homenageado, o qual faremos pessoalmente.

Diante do exposto, entendo que esta Casa não poderia se furtar à homenagem ora pretendida,
razão pela qual peço apoio de meus pares, no sentido de aprovar o presente requerimento.

 

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Março de 2023

 

Júlio Campos
Deputado Estadual
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