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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 CONGRATULAÇÃO", na forma: A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante requerimento do
Deputado Elizeu Nascimento, vem manifestar nas mais efusivas congratulações e reconhecimento
público aos Bombeiros Militares do Estado do Mato Grosso, na execução do Projeto Social
''BOMBEIROS DO FUTURO'', desempenhado na cidade de Alta Araguaia/MT. 

JUSTIFICATIVA

Em Agosto de 2019 foi inaugurado o projeto social BOMBEIROS do FUTURO EM ALTO ARAGUAIA, sendo
desenvolvido pelo núcleo Bombeiro Militar de Alto Araguaia que tem por finalidade despertar nas crianças e
adolescentes a consciência coletiva de preservação do meio ambiente, criar noções de saúde e higiene,
educação no trânsito, cidadania, civismo, ética, prevenção e combate às drogas, além de outros temas
pertinentes.

Tudo isso objetiva primeiramente, incentivar o crescimento pessoal de cada criança e adolescente
participante do projeto e fortalecer o sentimento de autoestima de cada um, afastá-los de mais exemplos,
das drogas e seus malefícios, e assim, efetivamente contribuir para a formação de futuros e íntegros
cidadãos, além disso, colaborar efetivamente na construção de uma sociedade mais justa, respeitosa,
fraterna, culta e solidária. Esta primeira edição do projeto atende 52 crianças e adolescentes do município.

Segue os Bombeiros Militares que executam o projeto supracitado de forma sublime, justificando a honrosa
homenagem: 

SUB TENENTE BM MANOEL EDUARDO GONCALVES

3° SARGENTO BM JOHN WESLLEY OLIVEIRA DA SILVA 

SOLDADO BM LUCAS FREITAS LOPES 

Em atenção ao pedido acima descrito e diante da necessidade e relevância da proposição, bem como a
importância para a segurança pública, é que encaminho para aprovação dos nobres pares desta Casa de
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Leis e consequentemente envio ao Poder Executivo de Mato Grosso para as providências necessárias.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Fevereiro de 2020

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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