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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", na forma:

 

"A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do deputado Xuxu Dal Molin, vem manifestar seus mais efusivos aplausos à senhora Carolina
Amália de Souza – Psicóloga em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato
Grosso.”

JUSTIFICATIVA

Pela imensa contribuição social como Psicóloga, desde o ano 2012, como profissional tendo contribuído com
o Estado de Mato Grosso em especial na assistência e integração psicossocial, mediação e conciliação de
conflitos judiciais, na Promotoria da violência doméstica e no Juizado da Infância e Juventude de Cuiabá –
Mato Grosso e no Conselho Regional de Psicologia do Estado do Mato Grosso - Comissão de Orientação e
Fiscalização Profissional de Psicólogos.

O infinito do horizonte, a profundeza dos oceanos e o abismo do precipício: esta poderia ser a descrição de
uma paisagem ou ambiente, mas são cenários que elucidam a mente humana, que é considerada um lugar
sem restrições.

E é aí que entra o psicólogo, profissional responsável por estudar e analisar questões internas do indivíduo,
que refletem em seu comportamento. Afinal, o que faz um psicólogo?

O psicológico identifica traumas, medos e receios que podem acarretar em uma vida frustrada. “E qual o
objetivo de ir ao psicólogo?”, alguns perguntam. A resposta é simples: eles ajudam a superar situações
difíceis ou problemáticas.

Importante profissional na atualidade, sobretudo, com as complexidades do mundo contemporâneo.

O Psicólogo estuda os fenômenos psíquicos e de comportamento do ser humano a partir da análise de suas
emoções, ideais e seus valores. Atuam no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças mentais, de
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personalidade ou distúrbios.

Motivo pelo qual merece os aplausos dessa Casa de Leis. Para tanto, rogo aos nobres pares o apoio para
aprovação presente moção de aplausos.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Fevereiro de 2020

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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