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         VEREADOR MARIO NADAF - PARTIDO VERDE - PV 

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 ao jornalista ELIAS NETO.  

JUSTIFICATIVA 
   A presente Moção de Aplausos tem como objetivo, parabenizar, em 
nome de toda a sociedade cuiabana e mato-grossense, o Professor e Jornalista ELIAS 
NETO, pelos relevantes serviços prestados a nossa sociedade, através do seu 
trabalho, com isenção e imparcialidade, preocupado única e exclusivamente em nos 
informar a cerca de tudo que acontece em nossa Capital e em todo o Estado. 
   ELIAS NETO, cacerense de nascimento e cuiabano por adoção, é filho 
da Srª. Leonor Sr. José Elias e casado com a bióloga e Mestre em Ecologia, Srª. 
Solange Fátima, com quem teve 03 filhos. 
   Pai marceneiro, com quem aprendeu o ofício que o exerceu até os 19 
anos, quando começou a trabalhar no rádio, se apaixonando pela comunicação, tendo se 
formado bacharel em Comunicação Social, com habilitação em jornalismo, profissão que 
exerce desde o ano de 1979, aperfeiçoando-se pela Universidade da Rede Globo – 
UNIGLOBO e especializando-se em didática do Ensino Superior pela Universidade de 
Cuiabá-UNIC, que o credenciou a dar aula nos cursos de Jornalismo e Gestão Ambiental 
na Faculdade UNIRONDON, ajudando a formar profissionais e, acima de tudo, cidadãos. 
   ELIAS NETO, além de competente jornalista, ainda realiza diversas 
atividades, ministrando cursos, treinamentos, palestras, apresentação de cerimônias, 
explorando essa voz maravilhosa, herdada como um dom divino, produção, dentre tantas 
outras. 
   Com passagens por várias rádios e televisão, desde 1984, e lá se 
vão 30 anos, está na TV Centro América de Cuiabá, afiliada da rede Globo de 
Televisão, ELIAS NETO, este incansável jornalista, é uma das figuras mais 
competentes e emblemáticas da televisão mato-grossense, já tendo, em toda a sua vida 
no jornalismo, exercido várias funções até chegar a ser, hoje, editor chefe, fazendo 
com que seu nome se confunda com a própria história da televisão no Estado de Mato 
Grosso, que o propiciou ganhar vários prêmios, dentre eles, o Troféu A Crítica 
Mérito Rondon, Prêmio Imagem de Comunicação, além de menção honrosa pela reportagem 
“A ponte de ferro”, ainda sobrando espaço, ufa, para escrever um livro, “Do rádio ao 
telejornalismo – A trajetória de um aprendiz”. 
   Entendendo a importância desta propositura, solicito o voto 
favorável dos nobres pares, em especial de realização de sessão solene para entregar 
a justa homenagem de Moção de Aplausos ao excelente jornalista ELIAS NETO. 
   Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 18 de 
fevereiro de 2.014. 
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