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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 Elizeu Nascimento, vem manifestar o reconhecimento público aos voluntários atuantes, senhor
Celso Pedro Araújo e a senhora Maria Aparecida de Araújo em razão dos excelentes trabalhos de plantio de
mudas de árvores frutíferas e ornamentais  prestados a sociedade.

JUSTIFICATIVA

O trabalho voluntário é uma atividade bem democrática. Isso porque ele beneficia todas as pessoas
envolvidas, ou seja, faz bem tanto para quem recebe quanto para quem se doa. Sua importância é tamanha
que a ONU (Organização das Nações Unidas), instituiu o Dia do Voluntariado como forma de conscientizar e
incentivar a participação de mais pessoas e de promover diversas ações ao redor do mundo nessa data.

Recentemente comemoramos o Dia do Voluntariado no dia 05 de dezembro, e com isso citamos o senhor
Celso Pedro Araújo e a senhora Maria Aparecida Araújo como voluntários de um valor sem igual. Hà mais de
dois anos fazem plantio de árvores frutíferas e ornamentais no bairro Parque Ohara onde moram em volta da
UBS ( Unidade de Saúde Básica ) ajudando assim o meio ambiente com as plantas e as árvores que
controlam a temperatura do local amenizando o calor e melhorando a umidade do ar.

Celso, pedreiro de profissão,nascido no estado do Paraná,veio para morar em Cuiabá e há mais de 22 anos,
mora no bairro Parque Ohara onde faz este excelente trabalho voluntário por dois anos.

Maria Aparecida sua irmã, dona de casa, seguiu a mesma trajetória do seu irmão e foi ela quem incentivou
Celso a começarem o plantio das mudas aos arredores do centro de saúde do bairro.

E geralmente quando um cidadão planta uma espécie frutífera ele faz, as vezes para outra geração, por
motivo que algumas diversidades de plantas demoram anos para dar frutos e até mesmo para contribuir com
suas frondosas sombras.

Portanto, pelo trabalho de Excelência desenvolvido com atenção e dedicação, recebem reconhecimento
desta Casa de Leis, por ser referência e pelo empenho, comprometimento com o voluntariado direcionado a
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População Mato Grossense.

Nesse sentido, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, submeto esta proposição legislativa à
qualificada apreciação de meus Nobres Pares, aos quais solicito, nesta oportunidade, o devido apoio para
acolhida e merecida aprovação.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Fevereiro de 2022

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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