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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Allan Kardec

Dá o nome de "Tenente Coronel Juarez Lucas
de Jesus" à Companhia de Bombeiros Militar no
Distrito Industrial, em Cuiabá – MT.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Dá o nome de "Tenente Coronel Juarez Lucas de Jesus" à Companhia de Bombeiros Militar no
Distrito Industrial, em Cuiabá - MT.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Tenente Coronel Juarez Lucas de Jesus, natural de Rosário Oeste - MT, nascido no dia 24 de dezembro de
1933, filho do Sr. Galino Lucas de Jesus, e da Sra. Dorothéa Souza de Jesus, casou com a Sra. Beatriz
Augusta Zaque de Jesus, com quem teve seus três filhos, a Sra. Sandra Zaque de Jesus, o Sr. Juarez Zaque
de Jesus Júnior e o Sr. Mauro Zaque de Jesus. Desempenhou uma honrosa carreira como Oficial do
Ministério do Exercito Brasileiro, vindo a falecer em 18 de setembro de 1974.

Um oficial estudioso, trabalhador, inteligente e entusiasta, sempre se destacou pela seriedade com que
desempenhou suas funções, o que evidentemente acarretou em inúmeras congratulações como a Medalha
do Pacificador, conforme Portaria nº 2.334/1963, e a Medalha de Bronze, conferida em janeiro de 1964.

Entre suas promoções, ressalto a ocupação do posto de Major de Arma e de Infantaria, e ‘post mortem’ o
posto de Tenente-Coronel. Sempre exerceu todas as funções que lhes foram atribuídas com extremo
brilhantismo e dedicação, incluindo suas funções na Academia Militar das Agulhas Negras (1954 – 1957), no
16º Batalhão da Guarda de Caçadores de Cuiabá (1958 – 1962), no Batalhão da Guarda Presidencial (1962
– 1970), na Escola de Comando e Estado (19072 – 1973) e no Quartel General Regional em 1974.

A singularidade do trabalho desempenhado sempre foi objeto de destaque, merecedor de inúmeras
homenagens, como o reconhecimento na Academia Militar das Agulhas Negras, proferido em 1957 pelo
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Comandante do Corpo de Cadetes, vejamos:

Merece ser elogiado pelo ardor e pela compenetração demonstrado no 1º
Curso de Desfile e Pé, realizado a 13 corrente ano, no qual a 1ª Cia. Inf, de
que é integrante conquistou o 1º Lugar. Seu excelente grau de instrução e seu
temerário espírito de Infante compenetrado, convicto e entusiasta contribuíram
decisivamente para sua subunidade se apresentasse nas condições de
destaque com que o fez.

Por todo o exposto, apresento o presente Projeto de Lei, o qual esperamos seja aprovado pelo nobres
deputados desta casa, presta uma singela e justa homenagem ao saudoso Tenente Coronel.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Março de 2018

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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