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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
Elizeu Nascimento, vem manifestar votos especiais de Moções de Aplausos, ao setor de Patrimônio ,
Almoxarifado e Material Bélico, ao tempo que cumprimenta os senhores e senhoras homenageados (as), em
virtude e razão dos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, sempre se destacando pelo
seu comprometimento, dedicação e eficiência”.

JUSTIFICATIVA

Faz justa essa homenagem, para os gloriosos combatentes façam suas excelentes funções de salvamentos,
resgates e de todo tipo de ocorrência os servidores do setor administrativo precisam se dedicar o máximo
com total empenho e empatia.

Seção de Patrimônio: Cadastro e controle, recebimento, inclusão e movimentação, física e digital, de bens
patrimoniais permanentes móveis, realização dos processos de inclusão, controle e atualização dos bens
patrimoniais imóveis e realização do inventário anual.

Seção de almoxarifado: Cadastro e controle, estocagem e distribuição de materiais de consumo e insumos
para as áreas administrativa e operacional e fiscalização de contratos.

Seção de Material Bélico: Instrução, distribuição, manutenção e atualização dos processos de aquisição de
armas de fogo institucionais e particulares dos nossos militares bem como todos os tipos de PCE (Produtos
controlados pelo Exército).

 Nesta edição os homenageados são:

Chefe de Setor de Patrimônio e Almoxarifado do CBMMT

- Carlos Alberto Baptista da Silva - 1º Tem BM

Chefe do Setor de Material Bélico do CBMMT.
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- Jose Marcio Leite da Costa - 1º Ten BM

Auxiliar do Setor de Patrimônio

- Kleber da Silva Montanha - 1º Sgt BM

- Marcelo Batista de Amorim – 1º Sgt BM

Auxiliares do Setor de Almoxarifado

- Manoel Gabriel da Silva - 2º Tem BM RR

- Joelson Jose dos Reis - 1º Sgt Bm

- Eduardo João Silva de Figueiredo - 1ºSgt BM

- Regiane de Oliveira Dantas - 3º Sgt BM

- Diego de Godói Giasson - Sd BM

- Bruno Luiz de Oliveira - Sd BM

Auxiliar do Setor de Material Bélico

- Levi Pereira da Silva – 1º Sgt BM

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 Março de 2022

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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