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Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, ouvido o soberano
plenário, que seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao Agente Penitenciário Ahmenon Lemos
Dantas nos seguintes termos:

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nas pessoas dos Senhores
Deputados que a compõe, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSOS ao Agente Penitenciário Ahmenon
Lemos Dantas pelos relevantes serviços prestados a Segurança Pública do Estado.

JUSTIFICATIVA

           

 

Ahmenon Lemos Dantas, natural de Joselândia no Estado do Maranhão, veio para o Mato Grosso no ano
de 1988, onde primeiramente trabalhou como professor interino da rede pública de ensino, em 2000 tomou
posse no concurso público como Agente Penitenciário, sendo designado para a Cadeia Pública do município
de Alta Floresta.

Tornou-se Diretor da referida Cadeia em 2003, permanecendo até o ano de 2012.

Em 2012 foi transferido para Capital, onde foi lotado no Presídio Feminino Ana Maria do Couto. Atualmente,
Ahmenon exerce suas funções na Penitenciária Central do Estado.

Pelos requisitos, pela dedicação, pela vontade, garra e coragem em laborar na profissão de Agente
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Penitenciário, sendo de alto risco, desempenhando suas atividades com eficiência para proteger a vida de
terceiros, promovendo a ordem e a segurança de nossa sociedade.

Diante o exposto, com o objetivo de homenagear este bravo profissional que labora arduamente, que merece
todo o nosso respeito e admiração, não poderíamos deixar de externar nossos agradecimentos, razão pela
qual registramos essa singela homenagem com o encaminhamento desta presente Moção de Aplausos.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Fevereiro de 2019

 

João Batista
Deputado Estadual
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