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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE AO SENHOR ADONES DE
SOUZA MAGALHÃES.

       

 

      A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

 

      Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-grossense a Senhor Adones de Souza Magalhães.

 

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

 

JUSTIFICATIVA

      Adones de Souza Magalhães, nascido em 1952 na cidade de Trindade/Goiás, veio para o Mato Grosso
em 1969, onde fixou residência em São José do Planalto, conhecido por lavradores se mudou para Cuiabá
em 1971, serviu ao exército em 1972 e 1973, prestou concurso para ingressar no Corpo de Bombeiro em 14
de Abril de 1975, vindo a ser incorporado na corporação Corpo de Bombeiros Urbano, em 1977 foi
transferido para bombeiro aeródromo no aeroporto de Várzea Grande, em 1986 foi transferido para
Rondonópolis onde trabalhou até a se aposentar no ano de 1998.

      Neste inicia seu trabalho com crianças, quando foi convidado pela prefeitura de  Rondonópolis para
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integrar o Programa Xané, trabalhando  por dois anos como voluntário sem remuneração.

      Quando se encerrou o projeto assumiu por conta própria o trabalho voluntariamente com crianças
através do futebol, onde se encontra até os dias atuais, desenvolvendo esse trabalho com essas crianças
sem qualquer apoio financeiro e de forma totalmente voluntária, o trabalho é realizado no campo de futebol
do bairro Jardim Atlântico alcançando um público de  mais de 150 crianças e jovens de idades entre 05 á 17
anos.

     O projeto é executado todos os dias de segunda a sexta no período matutino e vespertino. Todas as
despesas são custeadas pelo Senhor Adones vez que não é cobrado valor algum dos meninos e meninas
que participam do projeto, pois a maioria dos alunos são crianças de famílias humildes de baixa renda em
situação de vulnerabilidade.

      O maior objetivo do projeto é fazer com que as crianças cresçam com bons valores morais, éticos e
religioso sempre voltadas a formar adultos com boa conduta e comprometidos com o futuro da comunidade.

      Posto isto, contamos com o apoio dos nobres deputados para aprovação do presente projeto de
resolução, tendo em vista a contribuição do homenageado em prol do desenvolvimento de nosso estado,
razão pela qual entendemos ser o Senhor Adones de Souza Magalhães, merecedor do título de cidadão
mato-grossense.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Março de 2018

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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