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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 Dia do Nutricionista:

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nas pessoas dos Senhores Deputados
que a compõe, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSOS ao dia do Nutricionista, comemorado no dia 31 de
agosto de 2013.

 

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

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A presente Moção de Aplausos vem homenagear e parabenizar a todos os Nutricionistas do nosso Estado.
No dia 31 de agosto é comemorado o dia do Nutricionista.

O nutricionista é o responsável por cuidar e instruir as pessoas a terem uma alimentação saudável, e até
mesmo orientar aqueles que estão mais gordinhos e desejam emagrecer. Nestes casos, não adianta parar
de comer ou se alimentar de qualquer jeito, pois isso não ajudará a perder peso e ainda prejudicará sua
saúde. Para os que precisam manter uma dieta, é necessário estar sempre com o acompanhamento de um
nutricionista.

Os nutricionistas têm a função de orientar seus pacientes a comer bem. Cereais, frutas, vegetais e alimentos
ricos em fibra são alguns itens do cardápio para ter uma alimentação saudável. Nada de alimentos
gordurosos, frituras e muitos doces. Tudo deve ser controlado e nunca consumido em exagero, para, assim,
não termos nossa saúde prejudicada.

Diante o exposto, não poderíamos deixar de parabenizar, especialmente neste dia, todos os nutricionistas do
nosso querido Estado, razão pela qual registramos essa singela homenagem nesta Casa de Leis, com a
presente Moção de Aplausos. 
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