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Nos termos dos artigos 177 e 443 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à
Mesa diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, que aprove a realização de Sessão
Especial com finalidade de "homenagear os membros da turma de 1998, do Corpo de
Bombeiros Militar de Mato Grosso”, evento a ser realizado no dia 02 de julho de 2018, às 09h,
no Auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa, em Cuiabá – MT.

JUSTIFICATIVA

Os militares que em 1998 foram efetivados no Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso
estão completando 20 anos de corporação. Desde 98, cerca de 200 militares, que fizeram o
Curso de Formação de Soldados, atuam no estado em suas funções e desenvolvem ações
voluntárias que beneficiam e envolvem a sociedade.

Em 2016 o Estado recebeu mais de 400 militares, ampliando ainda mais o alcance do CBMMT.
Cada etapa da vida militar é considerada uma vitória, por isso, os formandos do CFSD da turma
de 98 farão atividades sociais durante todo o ano de 2018.

Além de doação de sangue, que segue em parceria com o Hemocentro, os profissionais da
Segurança Pública de 1998 realizam palestras com representantes do Hemocentro no Detran,
Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública e Politec.

No calendário de ações de 2018 o Corpo de Bombeiros, por meio da turma de 1998, o Projeto
dia D98 “Doando sangue, salvando vidas”, com doação de sangue junto ao Hemocentro; o
Projeto “Faça mais 98”, com adoção de instituição filantrópica para pequenos reparos, o Projeto
“turma solidária”, com arrecadação e entrega de alimentos a instituição filantrópica, o Desfile
Cívico Militar, com a inclusão de pelotão especifico da turma de inclusão 1998, com participação
de civis egressos; e o Baile de confraternização alusivo aos 20 anos de carreira.

O encerramento das comemorações pelos 20 anos ocorrerá no desfile militar no mês de julho,
Dia Nacional dos Corpos de Bombeiros do Brasil. Os militares também realizarão o baile de
confraternização alusivo aos 20 anos de carreira da turma de 98 em dezembro.
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Sendo assim, vamos homenagear os membros da turma que se empenharam por tantos anos
em suas ações e atribuições, contribuindo, cada vez mais, para o futuro de Mato Grosso.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Maio de 2018

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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