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Concede a Comenda Filinto Müller ao Sr. Jair
Messias Bolsonaro.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

Art. 1º Conceder Comenda Filinto Müller de Mato Grosso ao Senhor Presidente, Jair Messias Bolsonaro,
pelos relevantes méritos pessoais e de público reconhecimento.

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

JUSTIFICATIVA

Jair Messias Bolsonaro, nascido em Glicério-SP aos 21 de março de 1955, atual Presidente da República,
iniciou sua carreira política em 1988, elegendo-se vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido
Democrata Cristão, onde permaneceu até 1990.

Nas eleições de 1990, elegeu-se deputado federal, também pelo PDC. Viriam em seguida outros seis
mandatos sucessivos. Além do PDC, foi filiado a outros oito partidos ao longo de sua carreira política: PPR
(1993-1995), PPB (1995-2003), PTB (2003-2005), PFL (2005), PP (2005-2016), PSC (2016-2017) e o PSL
(2018-2019).

Jair Bolsonaro candidatou-se à presidência da República Federativa do Brasil pelo PSL - Partido Social
Liberal nas eleições presidenciais de 2018 com General Mourão (do PRTB) como vice, na coligação "Brasil
acima de tudo, Deus acima de todos".

Foi o primeiro candidato à presidência a alcançar o valor de um milhão de reais em doações para campanha
eleitoral por meio do financiamento coletivo. O valor foi alcançado após 59 dias do início da campanha de
arrecadação, em 5 de julho, arrecadando-se em média 17 mil reais por dia.

Até os dias atuais, Governa esta nação para longe da pobreza e do vitimismo institucional instalado há muito
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nas classes sociais do Brasil, empregando valores cristãos, valorizando a família, a pátria, guiando o povo
para os caminhos deixados por Deus.

Dentre seus brilhantes feitos, está o emprego de esforços para trazer à realidade de muitos brasileiros a
conclusão de um longo e sofrido processo de reforma agrária, através da entrega de títulos de propriedades
rurais.

Em cerimônia em Marabá, no Pará, na última sexta-feira, dia 18 de junho de 2021, o presidente Jair
Bolsonaro fez hoje a maior entrega de títulos de propriedade para famílias beneficiárias do Programa
Nacional da Reforma Agrária.

Foram entregues de mais de 50 mil títulos de propriedades rurais no Estado do Pará, em conjunto com a
excecional Ministra da Agricultura Sra. Tereza Cristina.

Bolsonaro complementa a ministra dizendo que trata-se de uma notícia fantástica. “Estamos libertando
pessoas das mãos do MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. O título de propriedade
realmente não tem preço. Parabéns, Tereza Cristina e todo o seu ministério e parabéns aos amigos do
Pará”, disse o presidente.

Em que pese o feito tenha ocorrido no Estado do Pará, a honraria em questão é pertinente, pois se destina a
homenagear personalidades brasileiras ou estrangeiras, civis ou militares, que, por seus méritos pessoais, se
tenham feito merecedoras de público reconhecimento, tal como é para o caso do Presidente da República,
merecedor da maior honraria desta Casa, a Comenda Filinto Müller, na forma estabelecida pelos arts. 4º, I, e
5º, da Res.-ALMT 6.597, de 10/12/2019.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Agosto de 2021

 

Gilberto Cattani
Deputado Estadual
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