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MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 025/2021 

DE 13/12/2021 

 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.             

EMENTA: MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO, ao jovem VINICIUS 

BRIL ROCATELLI, pela escolha de seu artigo “Estranheza 

Temporal, Paradoxos e o Gótico” para ser publicado na 15ª 

edição da Revista Literartes. 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Santa Lúcia e uma cidade que apesar de ser pequena, 

possui uma grande de variedade de talentos, tanto nos 

esportes como na cultura e nas artes; 

O jovem VINICIUS BRIL ROCATELLI, nascido e criado em 

nosso Município, é um desses talentos que muitas vezes 

vivem no anonimato; 

Ser o jovem VINICIUS BRIL ROCATELLI, um verdadeiro 

devorador de livros, pela sua fome de leitura e paixão 

pela literatura; 

O jovem Vinicius é formando em Letras e hoje faz 

Doutorado; 

Seu artigo (Estranheza temporal, Paradoxos e o 

Gótico) fora escolhido para ser publicado na 15ª edição 

da Revista Literartes; 

A importância, que representa tanto para o jovem como 

para nossa cidade uma publicação de um artigo em uma 
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revista cujo tema e literatura e artes, o que é gra-

tificante para nos sabermos o talento e o potencial de 

nossos jovens. 

Diante do exposto, MILTON CRQUEIRA LEITE-TATU, 

vereador, investido em suas atribuições conferidas por 

Lei, REQUER a mesa satisfeitas às formalidades regi-

mentais e ouvido o douto Plenário para que seja enviada 

MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO, ao jovem VINICIUS BRIL ROCATELLI, 

pela escolha de seu artigo “Estranheza Temporal, Pa-

radoxos e o Gótico” para ser publicado na 15ª edição da 

Revista Literartes. 

 Que do deliberado seja dado ciência ao jovem VI-

NICIUS BRIL ROCATELLI, manifestando o reconhecimento do 

Legislativo Municipal, em especial deste Vereador. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Dezembro de 2021. 
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