
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/2016 

         VEREADOR MÁRIO NADAF 

MOÇÃO DE APLAUSOS 

 
  

Com base no que dispõe no artigo 142, inciso XIV do Regimento 

Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora com anuência do 

Soberano Plenário para que proceda ao devido registro nos anais deste 

Legislativo e encaminhe a presente Moção de Aplausos para MAURO MENDES FERREIRA 

POR SER COLABORADOR DO PLANO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

PREFEITURA DE CUIABÁ/MT. 

 

J U S T I F I C A T I V A 
 

 

A presente Moção de Aplausos tem como objetivo parabenizar o 

colaborador dessa grande iniciativa MAURO MENDES, pela excelente iniciativa à 

frente desse Projeto Inovador. 

 

A capacitação é uma atividade meio e uma das possibilidades de 

formação do trabalhador para o exercício das suas atividades que são norteadas 

por ações que se integram a partir da tríade formação para o exercício do 

cargo, para atuação no ambiente organizacional e para o exercício da função, 

tendo como foco a premissa básica de que o ser humano, ao transforma-se, 

transforma também o ambiente no qual interage. 

 

O Plano Municipal trata-se de uma proposta de Capacitação 

Anual para o desenvolvimento dos servidores da Prefeitura Municipal de Cuiabá, 

elecando e detalhando as ações de capacitação para o ano de 2016, com o 

objetivo de estabelecer as diretrizes de capacitação na Municipalidade, com 

vistas ao desenvolvimento de um processo permanente, visando o desempenho 

profissional que atenda as exigências naturais da instituição bem como os 

interesses de seus servidores, de modo a promover uma aprendizagem em que os 

ganhos se efetivem no plano pessoal resultando no sucesso institucional. 

 

Pretende-se com o presente Plano, contemplar todas as áreas de 

atuação profissionais da Prefeitura Municipal de Cuiabá, através dos resultados 

logrados no processo de Avaliação de Desempenho, mediante a realização de 

eventos, encontros, seminários e cursos de turmas fechadas, proporcionando 

oportunidade de reflexão, a troca de informações, a interação e a conquista de 

conhecimento e de técnicas a serem aplicadas na rotina de trabalho. 
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  VEREADOR MÁRIO NADAF 

 

Deste modo, por bem representar esta Capital na qual possui 

suas raízes, MAURO MENDES é mais que merecedor dessa Moção de Aplausos, pois 

suas conquistas são reflexos de muito esforço e estudo, em especial da 

realização da sessão solene para entregar a justa homenagem de Moção de 

Aplausos a MAURO MENDES FERREIRA POR SER COLABORADOR DO PLANO MUNICIPAL DE 

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CUIABÁ/MT. 

 

 

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 05 de 

Julho de 2016. 
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