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Autor: Dep. Guilherme Maluf

Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", ao senhor JAVERT MELO VIEIRA na
seguinte forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros e mediante
requerimento do Deputado Guilherme Maluf, expressa seus mais efusivos APLAUSOS ao tempo que
cumprimenta o senhor Javert Melo Vieira, do município de Rondonópolis, por ocasião da realização da
segunda edição da Assembleia Itinerante, em virtude de seus relevantes serviços prestados ao Estado,
sempre se destacando pelo seu empreendedorismo e dedicação às ações de fortalecimento das instituições
e da economia e cultura mato-grossenses.
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JUSTIFICATIVA

Mato Grosso é um Estado que vem se fazendo ao longo das décadas e dos séculos por pessoas de
coragem, de fibra e que não se abatem com dificuldades. Mesmo quando tudo era longe, mesmo quando
tudo parecia impossível, pessoas honradas, corajosas e, sobretudo, com uma perspectiva muito otimista
quando vislumbravam dias melhores.

E dias melhores chegaram. E chegarão outros ainda melhores.

Chegarão porque nosso Estado é repleto de pessoas que o constroem dia após dia com o suor de seu rosto,
trabalhando em prol da manutenção das conquistas dos pioneiros e lutando por mais melhorias. Muito se fez
pelo Estado e muito se fará. E será feito por todos nós unidos.

E a união se faz com abertura, presença e compromisso! Por isso propomos essa homenagem, visando
estreitar os laços do Poder Legislativo com as pessoas que construíram e que constroem o nosso cotidiano,
que promovem melhorias na realidade social. Essa é a missão principal do programa "Assembleia
Itinerante", que teve sua primeira edição no município de Comodoro, abrangendo os municípios da região, e
agora está em sua segunda edição, contemplando os municípios de Rondonópolis, Jaciara, São Pedro da
Cipa, Juscimeira, Dom Aquino, Pedra Preta, Itiquira, Guiratinga, Tesouro e São José do Povo.

Na noite do dia 12 deste mês de dezembro iremos realizar uma sessão especial na cidade de Rondonópolis
para ouvir as classes política, empresarial e setores organizados da sociedade. Será uma reunião com o
propósito de buscar fazer o levantamento das principais necessidades de cada região e agir diretamente no
foco dos principais problemas, unindo esforços de todos para que consigamos o bem comum para a nossa
população.

É fato que nossa missão não é simples, mas como dito acima, nós, de Mato Grosso, somos feitos dessa
matéria que desconhece o impossível e que luta sem cansaço para obter melhorias para nosso Estado, para
nossa população.

Desta forma é que temos a plena certeza da aprovação desta Moção pelos nobres pares.
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