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Concede  a  Comenda  Dante  de  Oliveira  ao
Ilustríssimo Senhor ALAN RESENDE PORTO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, combinado com o Art. 171, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Conceder a COMENDA DANTE DE OLIVEIRA, ao Ilustríssimo Senhor ALAN RESENDE PORTO,
nos termos da Resolução nº 6.597/2019.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Mato Grosso tem o privilégio de contar com pessoas que sempre contribuíram e ainda
contribuem na área de defesa da cidadania e democracia do Estado de Mato Grosso.

Neste contexto encaixa-se o atual secretário de Educação do Estado de Mato Grosso (Seduc-MT) que esta
no cargo desde novembro de 2020. Em 2019 assumiu a função de Secretário Executivo da secretaria e
anteriormente, entre 2017 e 2018, foi secretário Adjunto de Obras da Secretaria de Educação, Esporte e
Lazer.

Alan é engenheiro civil e atua desde 2010 com vasta experiência e expertise no setor público. Na última
década, foi diretor de Planejamento e Projetos na Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Cuiabá.
Diretor Especial de Convênios na Secretaria Municipal de Governo de Cuiabá. Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (2015-2016).

A atividade interesse público e social, certamente as de maior exigência vocacional, o exercício de suas
atribuição é marcado de forma mais relevante por bons e maus momentos, num compasso em que
felizmente, o saldo positivo supera o cenário negativo.

A sua participação e liderança nessas empreitadas é reconhecida pela sociedade local e considerada por
todos como fruto de sua total e plena integração com o ensinamento.
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Nada mais justo depois das razões apresentadas, por suas qualidades pessoais e reconhecida
capacidade profissional, por relevantes serviços prestados em defesa da democracia e cidadania que
proponho a concessão da COMENDA DANTE DE OLIVEIRA ao Senhor ALAN RESENDE PORTO.

Assim, para que este propósito seja efetivamente realizado, cabe-me, por dever de ofício, submeter a
presente matéria legislativa à elevada consideração de meus distintos Pares, aos quais solicito dispensarem
à mesma posicionamento favorável à sua acolhida e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Fevereiro de 2021

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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