Moção de aplausos - d3ylmsog

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
Despacho

NP: d3ylmsog
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
14/12/2021
Moção de aplausos nº 2719/2021
Protocolo nº 13779/2021

Autor: Dep. Max Russi

MOÇÃO DE APLAUSOS

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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO nas pessoas dos Senhores Deputados
que a compõe, mediante requerimento do Deputado Max Russi, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSOS
aos profissionais da área contábil, como forma de reconhecimento público pelos serviços prestados ao nosso
Estado.
JUSTIFICATIVA

A contabilidade existe desde que homem é homem e não seria ético falar do profissional da contabilidade se
não falarmos do autor do primeiro dos três evangelhos sinóticos, o apostolo SÃO MATEUS, naquela época
não existia o termo contador, porém as atividades desenvolvidas por ele, ainda hoje são de prerrogativas do
contador, segundo algumas literaturas da ciência contábil, APOSTOLO SÃO MATEUS é o patrono da
contabilidade.
Em 22 de setembro é comemorado o Dia do Contador e a celebração desta data remete ao ano de 1945,
quando o então Presidente Getúlio Vargas assinou o Decreto-Lei nº 7.988, criando o primeiro curso superior
de Ciências Contábeis do Brasil. Esse foi um grande marco para a profissão contábil e os seus profissionais.
Desde então, o trabalho do contador está presente no dia a dia das organizações e da sociedade,
contribuindo para a eficiência e o desenvolvimento dos setores público, privado e do terceiro setor.
O profissional da contabilidade é o motor do veículo que tem como objetivo controlar, contribuir para as
tomadas de decisões, avaliar o desempenho, sempre pautado no lucro e no sucesso das atividades, sem
perder de vista o desenvolvimento socioeconômico, do combate a corrupção e a preservação de vidas.
Com base nisso, representando esses brilhantes profissionais da área contábil, apresento esta Moção de
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Aplausos aos contadores abaixo, como forma de reconhecimento público pelos serviços prestados em nosso
Estado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Agda Eduarda Salcedo
Benedita Madaleno da Costa
Bethânia Santana Marinho da Silva
Claiton Souza Cavalcante
Dézia Oliveira de Arruda
Dunia Weber
Elcida Helga Maier
Gilmar Antonio Tonin
Glaucia Akemi de Paula Kida
Joice Silva Rondon Leite
Manoel Lourenço de Amorim Silva
Marcelus Mesquita
Mauro Nascimento de Almeida
Olinézia Ferreira Dias
Paulo Cesar Santos Ruhling
Raul Tulio
Sandra Maria Santana
Seleida Maria Primon
Valdiva Rossato de Souza

Por estas razões, registro essa singela homenagem como forma de Moção de Aplausos e conto com
apoio dos nobres Pares desta Casa de Leis pela sua aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Dezembro de 2021

Max Russi
Deputado Estadual
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