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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal ANTONIO BRITO

pelo

falecimento do Sr. Leonardo Matos,
presidente da Câmara Municipal de
Itapetinga-BA.

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do art. 117, inciso XIX,
do Regimento Interno, ouvido o Plenário, seja registrada nos Anais
desta Casa, Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. LEONARDO
RODRIGUES MATOS, vereador do município de Itapetinga, eleito pelo
Partido Social Democrático (PSD) e presidente da Câmara de
Vereadores no biênio 2021-2022.
No último domingo (25/04), ocorreu o sepultamento de Leonardo
Matos, causando forte comoção na cidade. Nascido em Itapetinga em
14 de abril de 1975, Leonardo era filho dos comerciantes Clemente e
Marilda Matos, casado com a enfermeira Ana Bárbara Matos e pai de
José Clemente.

(Uesc), Leonardo ganhou destaque na política pública da região após
exercer papel fundamental no desenvolvimento da Saúde no município.
Foi gestor da Santa Casa de Itapetinga por seis anos, quando
contribuiu para a reestruturação da unidade, que é uma referência
regional. Sob a sua coordenação, o Hospital inaugurou a primeira UTI
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cidadania e promoção da Saúde.
Também atuou como Coordenador-executivo da Federação das

REQ n.869/2021

do município, além de ampliar leitos, serviços e implementar ações de
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Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas da Bahia (FESFBA),
sempre empenhado na luta pela melhoria destas entidades.
Ainda desenvolveu relevantes serviços atuando no Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA); e na Assembleia Legislativa do
Estado da Bahia (ALBA).
Léo Matos, como era conhecido, deixou um legado de amor por
Itapetinga. Compromissado com o progresso do município, era
admirado por sua facilidade de comunicar, por transitar bem em todas
as esferas, pelo espírito público e tomadas de decisão, sempre
pautadas no diálogo.
Apresentamos os pêsames à sua família e, pedimos a Deus para que
conceda a seus familiares, o conforto necessário neste momento.

Sala de Sessões, 27 de abril de 2021.

ANTONIO BRITO
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