
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/2016 

         VEREADOR MÁRIO NADAF 

MOÇÃO DE APLAUSOS 

 

Com base no que dispõe no artigo 142, inciso XIV do 

Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora com 

anuência do Soberano Plenário para que proceda ao devido registro nos anais 

deste Legislativo e encaminhe a presente Moção de Aplausos para DIVINO 

VIEIRA TELES CAPITÃO DE MASTRO DA 36º FESTA DE SÃO BENEDITO 2016. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente Moção de Aplausos tem como objetivo homenagear 

os FESTEIROS DE SÃO BENEDITO, da Comunidade Boa Esperança que abdicam seu 

tempo colaborando para realização da festa, comemorada na data de 21 a 28 

de agosto. 

A Festa de São Benedito já existe há mais de 107 anos, é 

considerada a maior manifestação religiosa, cultural e folclórica. São 

Benedito era descendente de escravos e nascido na Itália, muitos milagres 

dele praticados em vida chegaram aos ouvidos dos escravos trazidos para o 

Brasil. A devoção é tão grande que se tornou símbolo da religiosidade e 

crença dos moradores da capital. O santo negro é conhecido como ‘o santo 

dos pobres’. Em Cuiabá, as primeiras manifestações de louvor a São Benedito 

foram registradas em 1722. Entre as décadas de 1970 e 1980, a Festa de São 

Benedito era realizada na casa de Dona Bembem. Em 1982, com o crescimento 

de Cuiabá e da festa, a celebração passou a ser ao lado de Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito. 

São Benedito exemplo para nós, desde aquela época até os 

nossos dias, tem em seus devotos e devotas o prosseguimento de suas ações 

acolhendo com amor e humildade todas as famílias. 

Em especial a realização da sessão solene para entregar a 

justa homenagem de Moção de Aplausos para DIVINO VIEIRA TELES CAPITÃO DE 

MASTRO DA 36º FESTA DE SÃO BENEDITO 2016. 

 

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 02 de Agosto de 2016. 

VEREADOR MÁRIO NADAF 

Partido Verde – PV 

LÍDER DO PARTIDO 
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