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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 forma: "A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante requerimento do Deputado
Professor Allan Kardec, vem manifestar o reconhecimento público o tesoureiro da ASPEC Associação dos
Servidores da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso - Sr. Eudes Rodrigo Gonçalves.”

JUSTIFICATIVA

A Moção de Aplauso é um instrumento de reconhecimento e estímulo a pessoas ou instituições que
contribuem, seja de forma profissional ou voluntária, com a melhoria da sociedade, com a realização de atos
honrados, enfim, com atitudes que ensejam o orgulho e respeito de todos.

E, nesse sentido, o Sr. Eudes Rodrigo Gonçalves, como tesoureiro da Associação dos Servidores da
Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso merece nossos louvores.

O trabalho da Associação melhorou as condições de infraestrutura, de segurança, de condições de
labor dos servidores e, até mesmo, dos alojamentos dos custodiados.

Como exemplo, podemos citar que toda a penitenciária é assistida por câmera câmeras de
segurança e ainda conta com o suporte de pequenos reparos para a unidade.

Para os servidores melhorou, pois, agora, possuem ajuda de custo para a manutenção de copos
descartáveis água mineral entre outros.

            Aos reeducando carentes, fora adquirido medicamentos, materiais de higiene, entre outros.

            Para citar uma parte dos trabalhos realizados temos que a infraestrutura da Penitenciária Central do
Estado de Mato Grosso está, agora, lugar limpo pintado e totalmente livre de insalubridades.

            A presente moção de aplausos tem como objetivo parabenizar o tesoureiro da ASPEC Associação
dos Servidores da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, Sr. Eudes Rodrigo Gonçalves, pelos
trabalhos realizados.
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Em face do exposto, conclamo os nobres Pares, para o acolhimento da presente propositura, com a
sua consequente aprovação.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Fevereiro de 2022

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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