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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", na forma:
"A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros e atendendo
requerimento do Deputado Eduardo Botelho, manifesta seu mais profundo Pesar, à família e amigos, pelo
falecimento do senhor Clenon Alves Borges".

JUSTIFICATIVA

Queremos por meio da presente propositura, externar votos de profundo pesar pelo falecimento do
publicitário, arquiteto, e principalmente, grande amigo, Clenon Alves Borges.
Natural de Trindade, Goiás, Clenon fez carreira no mercado publicitário mato-grossense. Ele chegou à
Cuiabá para trabalhar pela agência publicitária Cannes, de Goiânia, depois foi sócio da agência Z8 na
década de 1990 e atuou no marketing de empresas da iniciativa privada.
No Poder Público, foi secretário municipal de Comunicação, durante a gestão de Mauro Mendes (2013), em
Cuiabá.
Atualmente, Clenon desempenhava as funções de superintendente da Rádio Assembleia e estava envolvido
no projeto de modernização e ampliação do sinal da emissora.
Sua expertise na arquitetura também deixou marca indelével na modernização da estrutura física da
Presidência, Secretaria de Comunicação e Rádio da Assembleia Legislativa.
Sua súbita partida entristeceu a todos seus amigos e colegas de trabalho que se solidarizam com sua família
nesse momento de luto, de lembranças de suas realizações e reconhecimento do seu legado para o Estado
de Mato Grosso.
Clenon deixa mãe, irmãos, esposa, filhos, neta e muitos amigos.
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
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acolhida e merecida aprovação.
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