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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 Prefeito do Município de Várzea Grande WALACE GUIMARÃES.  

 
JUSTIFICATIVA 

 
   A presente Moção de Aplausos tem como objetivo, parabenizar 
e agradecer, em nome de toda a população várzea-grandense, o Exmo. Sr. 
Prefeito de Várzea Grande, Walace Guimarães, pela nobre iniciativa de 
reativar o VÁRZEA-VEST, que, a exemplo de Cuiabá-MT, oferece o cursinho 
preparatório pré-vestibular, gratuito, destinado às pessoas que possuem o 
sonho de ingressar em uma faculdade, porém não tem condições financeiras de 
pagar por um cursinho de qualidade, sendo obrigados a ficar à margem da 
sociedade economicamente ativa. 
   O VÁRZEA-VEST vai oferecer cerca de 600 vagas e funcionará 
no polo da Escola Couto Magalhães, além de outros dois que funcionarão nos 
bairros Cristo Rei e São Mateus, oportunizando, desta forma, centenas de 
pessoas a cursarem o ensino superior. 
   Este cursinho, já sendo realidade em Cuiabá, com muito 
sucesso, visa contribuir com os estudantes de baixa renda, que vão concorrer 
a uma vaga nas universidades com alunos oriundos de escolas particulares, 
ampliando o acesso a escolaridade superior para essa parcela da população 
que não tem renda para ingressar em cursos preparatórios pagos.  
   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 Excelentíssimo Senhor 
Prefeito de Várzea Grande, WALACE GUIMARÃES, pela sua iniciativa e 
preocupação com a educação dos nossos jovens, que poderão vislumbrar um 
futuro melhor. 
 
   Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 20 de 
agosto de 2.013. 
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