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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 seguinte
forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros,
mediante requerimento do DEPUTADO MAX RUSSI, vem manifestar reconhecimento público
aos seguintes membros da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos
Delegados de Mato Grosso (Ager-MT):

São eles:

 

- Diretor Regulador Presidente Luís Alberto Nespolo;

- Diretor Regulador de Ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior;

- Diretor Regulador de Transportes Paulo Henrique Monteiro Guimarães;

- Diretor Regulador de Energia e Saneamento Wilber Norio Ohara;

- Diretor de Administração Sistêmica Aroldo de Luna Cavalcanti.

JUSTIFICATIVA

 

A campanha “Doar Leite é um Ato de Amor” é desenvolvida pelo meu gabinete, e recebeu,
no último dia 27 de setembro, 259 (duzentas e cinquenta e nove) caixas de leite e 70
(setenta) latas de leite especial, totalizando 3.108 (três mil, cento e oito) litros de leite,
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arrecadados através de um desafio de 48 horas proposto pela Agência Estadual de
Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager-MT)  às empresas
delegatárias de serviços.

De acordo com o diretor Regulador, José Rodrigues Rocha Júnior, a Diretoria Executiva
Colegiada da Ager tomou conhecimento da campanha de arrecadação e decidiu agregar a
força-tarefa.

“O sentimento, que todos nós comungamos, é o de ajudar ao próximo. Quando tomamos
ciência da iniciativa, esse assunto foi trazido para conhecimento da diretoria que, de pronto,
compreendeu o bom propósito e decidiu fazer a adesão’, explicou. 

“Doar Leite é um Ato de Amor” já arrecadou 4.099 caixas de leite e 125 latas de leite especial,
graças a atitudes louváveis como a dos ora agraciados. O objetivo é acolher quem necessita
do alimento, especialmente famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições
filantrópicas, que atendem comunidades carentes.

Por todo o exposto, submetemos esta proposição legislativa à qualificada apreciação de
nossos nobres pares, aos quais solicitamos, nesta oportunidade, o devido apoio para a
aprovação desta singela, porém merecida, homenagem.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Fevereiro de 2022

 

Max Russi
Deputado Estadual
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