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Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido
o Soberano Plenário, que registre nos anais"MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento público à Prefeitura
Municipal de Cuiabá, na pessoa do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Mauro Mendes Ferreira, pela
inauguração da Creche São Mateus, no dia 23 de agosto do corrente ano”.    

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Agosto de 2013

 

Emanuel Pinheiro
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

 

As mães do bairro São Mateus e região já podem contar a partir de agora com mais uma opção para deixar
seus filhos enquanto trabalham. O prefeito Mauro Mendes entregou para a comunidade uma nova creche
que vai atender 120 crianças de 2 a 3 anos e 11 meses de idade.

“Eu fico emocionado por saber que estou construindo um pouco da história dessas crianças”, disse o prefeito
durante a solenidade de inauguração, realizada na última sexta-feira (23).

Mauro Mendes destacou ainda que a estrutura física de uma unidade escolar é muito importante para o
andamento da mesma, mas a qualidade dos profissionais que trabalham nela é ainda mais importante.

O prefeito lembrou que durante sua gestão pelo menos 40 novas unidades serão entregues em Cuiabá.
“Estamos implantando em Cuiabá um novo conceito de construção. A partir de agora as escolas e creches
serão construídas com padrão de qualidade e respeito a nossas crianças”.

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja enviada à
Prefeitura Municipal de Cuiabá, na pessoa do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Mauro Mendes Ferreira,
pela inauguração da Creche São Mateus, no dia 23 de agosto do corrente ano. No seguinte endereço:
Prefeitura Municipal de Cuiabá, Praça Alencastro, 158, Centro, Cuiabá – MT, CEP: 78.005-906.
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