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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, mediante
requerimento do Deputado Faissal Jorge Calil Filho, vem apresentar Moção de Pesar pelo falecimento aos
67 anos de idade do ex-vereador Wilson Araújo Coutinho, ocorrido em 02/02/2019 em Cuiabá-MT.

JUSTIFICATIVA

Moção de Pesar pelo falecimento aos 67 (sessenta e sete) anos de idade do ex-vereador Wilson Araújo
Coutinho, nascido em Cuiabá no dia 29 de março de 1951.
Wilson Araújo Coutinho, foi casado com Lourdes Maria Mülher Coutinho por 44 anos, tiveram 04 (quatro)
filhos e 08 (oito) netos. Foi eleito Vereador pela primeira vez em novembro de 1982, para um mandato de
06 (seis) anos pelo PMDB, tomou posse em 01/02/1983 na sessão solene da 11ª lesgislatura.
Exerceu mandatos de vereador entre 1982 e 1997, presidindo o Legislativo Cuiabano no biênio 1985/1986
e também chegou a assumir interinamente a Prefeitura de Cuiabá. Em toda sua vida publica foi filiado a 04
(quatro), siglas partidarias sendo elas as seguintes: PMDB, PTB, PSDB, PL, finalizando seu mandado na
última como líder na Casa de Leis de Cuiabá.
Além disto, também era poeta, ocupação a qual se dedicou durante grande parte de sua vida. Ainda
trabalhou no Governo do Estado e chegou a comandar a Metamat.
Em solidariedade aos seus familiares e amigos e consternado com o seu falecimento encaminho esta
Moção de Pesar para apreciação e aprovação dos nobres pares desta Casa de Leis.
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