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         VEREADOR MARIO NADAF - PARTIDO VERDE - PV 

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 ao Excelentíssimo Senhor Senador da República 
por Mato Grosso, Dr. PEDRO TAQUES.  

JUSTIFICATIVA 
   A presente Moção de Aplausos tem como objetivo, parabenizar e 
agradecer, em nome de toda a sociedade brasileira, o Senador por Mato Grosso Pedro 
Taques (PDT), pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo no Senado, tendo uma 
atuação exemplar, sendo um dos únicos com 100% de participação nas sessões 
deliberativas da casa, dando exemplo aos demais pares, apesar de ser novo na 
atividade político-partidária. 
   Pedro Taques, cuiabano, professor de Direito constitucional, 
ganhou destaque em nível nacional, como Procurador da República, quando, com muita 
determinação e coragem, cumpriu com brilhantismo as funções que lhe foram 
atribuídas, desarticulando a maior organização criminosa, que por anos comandou o 
crime organizado no Estado de Mato grosso, além do incessante combate à corrupção. 
   Apesar da brilhante atuação à frente do Ministério Público 
Federal, a sua disposição e vontade de mudar fizeram com que ele renunciasse a bem 
sucedida carreira jurídica e ingressasse no legislativo, elegendo-se Senador com 
expressivos 708.440 votos de confiança dados pelo povo mato-grossense, propondo um 
mandato participativo, onde todos os segmentos da sociedade possam contribuir para a 
construção de políticas públicas voltadas ao bem estar dos brasileiros, costumando 
sempre frisar em seus discursos que: "Não sou situação, nem oposição. Sou 
constituição”. 
   A sua postura ética o levou a ser membro titular da Comissão de 
Constituição e Justiça, a mais importante do Senado, dentre tantas outras. 
   O Portal Transparência Brasil avaliou os seus projetos como 
“Relevantes”, como o Projeto de Lei, recentemente apresentado, que torna a corrupção 
crime hediondo, já aprovado na Câmara do Senado, o que enche de orgulho toda a 
população cuiabana e matogrossense. 
   Entendendo a importância desta propositura, solicito o voto 
favorável dos nobres pares, em especial de realização de sessão solene para entregar 
a justa homenagem de Moção de Aplausos ao excelente trabalho desenvolvido pelo 
Senador da República PEDRO TAQUES, o que nos faz vislumbrar um mundo muito melhor 
para as futuras gerações. 
 
   Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 02 de julho 
de 2.013. 
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