MOÇÃO N.º

/2019

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ –
ESTADO DE MINAS GERAIS.

O Vereador infra-assinado, nos termos regimentais, vem à respeitosa presença de
Vossa Excelência para requerer o recebimento, a dispensa de parecer e a inclusão na ordem do dia
da próxima reunião da presente proposição que sugere Moção de Congratulação com o senhor
Braytner Mendes Araújo pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, desde fevereiro de 2016,
como Cabo da Polícia Militar do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, especialmente quando
se trata da causa animal.
Termos em que,
pede e espera deferimento.
Unaí, 1 de março de 2019; 75º da Instalação do Município.

VEREADOR VALDIR PORTO
Primeiro Secretário
Líder PTB

JUSTIFICATIVA

Para este vereador é motivo de elevada satisfação propor a este Poder Legislativo a
presente Moção de Congratulação, que visa parabenizar o senhor Braytner Mendes Araújo, pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo, desde fevereiro de 2016, como Cabo da Polícia Militar
do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, especialmente quando se trata da causa animal.
O trabalho desenvolvido pelo Senhor Braytner Mendes Araújo, têm sido de grande
importância para a vida animal. Este senhor não tem poupado esforços para salvar vidas, mesmo
sendo de praxe o seu trabalho, ele se dedica com muito afinco nos seus resgates. Braytner também
participou de um projeto (PROGEA) Apresentação do Programa de Educação Ambiental em 2014,
que visava orientar nossas crianças sobre os cuidados com nosso Meio Ambiente e também sobre a
conscientização dos cuidados e respeito com nossos animais.
O homenageado está na Policia Militar de Meio Ambiente há 10 anos, durante todo
esse tempo, foram inúmeras vidas de animas salvas.
E é com muita satisfação que este Vereador faz está homenagem a esse homem que
se dedica tanto a esse trabalho e também a causa animal.
Diante do exposto, este autor espera contar o respaldo dos sublimes Pares, para
aprovação da Congratulação proposta.
Unaí, 1 de março de 2019; 75º da Instalação do Município.

VEREADOR VALDIR PORTO
Primeiro Secretário
Líder PTB

Anexo Moção: BRAYTNER MENDES ARAÚJO
Endereço: R. Bem Te Vi nº 620
Bairro: Água Branca II
Unaí-MG
Tel: (38) 99914-7918

