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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 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando o pensamento, vontade e
o sentimento da população mato-grossense, através da ilustre Senhora Deputada e dos distintos Senhores
Deputados que a integram, vem manifestar votos especiais de congratulações e destacar aplausos, Talissa
Costa Briante Azevedo e Thiago Barboza Azevedo, cofundadores do Clichês na Rua.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem o objetivo de homenagear Talissa Costa Briante Azevedo e Thiago Barboza
Azevedo, cofundadores do Clichês na rua.

                                                          

São vários corações pulsando e almejando por uma mesma coisa: mudar o mundo, o mundo de uma pessoa,
através do AMOR.  O Clichês Na Rua é um movimento, é uma marca, uma causa social, ou resumindo, uma
marca de impacto social! Sua missão é fazer uma diferença significativa na vida de cada pessoa que passa
por nós. O Clichês Na Rua faz 3 tipos de trabalhos.  IMPACTO SOCIAL NAS RUAS: Colacam arte de rua
(lambe-lambe) com frases de amor, positividade e encorajamento, em postes e muros abandonados. Temos
um grupo com mais de 80 voluntários.

 

PRODUTOS: Com o objetivo de impactar ainda mais a sociedade, produzimos camisetas, canecas, pôsteres
e adesivos. Assim as pessoas podem fazer parte do movimento utilizando nossos produtos.

 

DOAÇÕES: A cada venda, uma parte do valor é doado para comunidades e instituições nas quais fazem
ações frequentemente.  Se mudarmos o mundo de 1 pessoa por dia através de algumas das ações acima,
então nossa missão foi alcançada!
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O Clichês na Rua é uma marca de “gente para gente”. O  objetivo é transmitir amor e positividade,  através
de camisetas, canecas, lambes pelas ruas do Brasil e ações sociais. 

 

 Desse modo, em nome da população mato-grossense, reconhecendo e louvando essas estimadas pessoas,
cumpre-me propor a presente MOÇÃO DE APLAUSOS Talissa Costa Briante Azevedo e Thiago Barboza
Azevedo.

 

Objetivando a consecução do pretendido cumpre-me submeter esta proposição legislativa à qualificada
apreciação de meus distintos Pares, aos quais solicito, nesta oportunidade, o devido apoio para sua acolhida
e merecida aprovação.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Fevereiro de 2020

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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