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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, Requer que seja autorizada a Sessão Especial para proceder a entrega da Moção de
Aplausos para os Líderes Comunitários da cidade de Várzea Grande, a ser realizada no dia 29 de Abril de
2022, ás 18:00H, no Plenário das Deliberações, Deputado Renê Barbour, na Assembleia Legislativa do
Estado do Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

Considerando, que no próximo dia cinco de maio é comemorado o dia Municipal do Líder Comunitário, e que
esses são os representantes de suas comunidades. O líder comunitário é aquele que não se preocupa em
agradar a todos, mas em alcançar o objetivo a qual propõe a sua comunidade. Ele tem convicção de onde
quer chegar, não olha para os empecilhos, mas segue sempre em frente, com perseverança e entusiasmo. É
aquele que não desiste, mas renova suas forças a cada dia, acredita, se empenha, luta, e não perde o seu
alvo de vista, está sempre pronto a recomeçar. O verdadeiro líder comunitário conhece cada um da sua
comunidade e sabe como se comunicar com ele, faz aquilo que é certo e não aquilo que é conveniente. Tem
tato com as pessoas e sabe conquistar cada uma delas, mesmo que leve certo tempo. Aquele que é líder
verdadeiramente conhece suas próprias fraquezas, mas não se deixa abater por nenhuma delas. A
humildade é sua marca. Ele segue seu caminho, cumpre o seu papel com amor e simplicidade e leva ao topo
todos os que ouvem e seguem seus conselhos. Os líderes comunitários trabalham muito, fortalecendo
sempre projetos e propostas que vem valorizar a sociedade, prioriza sempre a sua comunidade, pois a
história nossa é tecida com o carinho e pelo desejo de mudar as condições de vida das pessoas.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Abril de 2022
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