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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 APLAUSOS", na forma:

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros,
mediante requerimento do Deputado Estadual Júlio Campos, vem apresentar MOÇÃO DE
APLAUSOS a Srª. ELZIMAR OLIVEIRA, Professora graduada em Letras, pela Universidade
Federal de Mato Grosso, UFMT, pelos relevantes serviços prestados em prol da literatura
mato-grossense.

JUSTIFICATIVA

É com enorme honra que, em nome da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, apresento
Moção de Aplausos a Professora Elzimar Oliveira pelo trabalho e dedicação junto aos projetos
educacionais, no incentivo à leitura em todas as idades e meios sociais.

Elzimar Oliveira, nascida em Tocantins e Mato-Grossense de coração, é graduada em Letras
pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), especialista em Literatura pela
Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT).

Acredita que a arte tem um poder transformador e por essa razão trabalha com projetos
educacionais e sociais que envolvam as artes e suas diversidades.

Escritora do Livro Fadas no Pantanal, utiliza personagens dos contos de fadas e inclui também
figuras do folclore brasileiro, destinado ao público infanto-juvenil e público adulto,
desenvolvendo excelente trabalho na educação e por este motivo se justifica a presente Moção
de Aplausos.

Por todo o exposto, espero contar com o apoio dos ilustres Pares para aprovação deste singelo
reconhecimento por parte desta Casa de Leis.
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