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Pernambuco   

 

REQUERIMENTO Nº. 371/2020 

 

 

O Vereador RONALDO LUIZ DE SOUZA que abaixo subscreve, requer à Mesa 

Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, seja 

consignado por esta Casa Legislativa MOÇÃO DE APLAUSOS , ao  Senhor Senador 

(in memória) Nilo de Souza  Coelho, ELE, a nossa eterna admiração e gratidão, pelo 

desbravamento que deu início ao Novo Tempo que vive Petrolina,hoje. 

"Falar sobre Nilo Coelho é falar sobre a força do sertão. Foi um grande homem 

público, que dedicou a sua vida ao desenvolvimento de Pernambuco e do Brasil",  

Dia 02 de Novembro,sempre será um dia marcante pra nossa história, se estivesse vivo 

,o nosso ícone,inspiração maior completaria 100 anos . Importante símbolo da política 

de Pernambuco e do Brasil, que demonstrava disposição para o diálogo e para a união, 

além de apego ao interesse público. 

Nilo Coelho nasceu em Petrolina, no dia 2 de novembro de 1920. Formou-se na 

Faculdade de Medicina de Salvador (BA). Também foi empresário. Em sua trajetória 

política, foi deputado estadual e governador de Pernambuco, além de deputado federal. 

Chegou ao Senado em 1979 — e foi eleito presidente da Casa em fevereiro de 1983. 

Morreu em novembro desse mesmo ano, aos 63 anos. 

Alguém que tem o meu respeito,inspiração para os políticos e para uma geração que 

acredita na nossa gente guerreira ,que fez e faz do nordeste ,do nosso sertão um lugar 

de avanço e de auto empreendedorismo... 

Em maio de 1966, durante a convenção estadual da Arena pernambucana, Nilo Coelho, 

por indicação do governador Paulo Guerra, foi designado candidato oficial do partido 

para as eleições indiretas ao governo do estado. Coelho derrotou na convenção outros 

dois postulantes, Eraldo Gueiros e o general Antônio Carlos Murici, comandante da 7ª 

Região Militar, sediada em Recife, apresentado pelos militares. Eleito pela Assembléia 

Legislativa em 3 de setembro, tomou posse em 31 de janeiro de 1967 sucedendo a 

Paulo Guerra, logo após concluir seu último mandato na Câmara. Dentre as realizações 

mais importantes de seu governo destacam-se a ampliação da rede de eletrificação 

rural, a irrigação de terras sertanejas, a inauguração dos 800km de rodovia 

pavimentada entre Recife e Petrolina e a construção dos primeiros viadutos para o 

escoamento do tráfego urbano na Grande Recife. 

Sua história é inesquecível e digna de todas as honrarias. 

 

Obrigado por tudo, Nilo Coelho! 

 

Sala das Sessões, 04 de Novembro de 2020. 

 

RONALDO LUIZ DE SOUZA 

Vereador 
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