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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 Sr. MIKE BUENO.  

JUSTIFICATIVA 
 
   A presente Moção de Aplausos tem como objetivo, parabenizar e 
agradecer, em nome de toda a sociedade cuiabana ao Sr. Mike Bueno, pelo seu 
belíssimo trabalho como fotógrafo profissional, ajudando a divulgar as belezas 
naturais do nosso imenso Mato Grosso, sobretudo de Chapada dos Guimarães e do 
Pantanal mato-grossense, para o Brasil e o mundo, através de suas lentes. 
   Mike Bueno é natural de Monte Belo, interior do Estado de Minas 
Gerais, porém, cuiabano por opção, tendo chegado por aqui no ano de 1994 e se 
apaixonado pela cidade, pelas pessoas e, sobretudo, pelas belezas naturais. 
   Casado com Adriana Bueno, paulista, com quem tem 03 filhos, Kelvin 
Bueno, Valentina Bueno e Enzo Bueno, todos cuiabanos, fincando definitivamente as 
suas raízes em Cuiabá. 
   Formado em odontologia, no entanto foi com a fotografia que mais 
se notabilizou, conquistando várias premiações nacionais e internacionais, como o 
Itaú BBA, Leica – Fotografe e AVISTAR, tendo sido finalista com 04 fotos em 2012, no 
concurso de fotografias Wildlife Photographer of the Yaear, o maior concurso de 
fotografias de natureza e vida selvagem do mundo, tendo ainda, fotos entre as 
melhores do ano do site da revista National Geography Internacional, em 2010, com 
foto transformada em ícone da página principal do site, possuindo um acervo com mais 
de 300 mil fotos, o credenciando, desta forma, para ser consultor de fotografia 
científica da USP/Bauru-SP, além de ministrar mais de 400 cursos de fotografia no 
Brasil, Argentina e Uruguai, já tendo ainda, fotografado para 50 capas da revista 
Camalote, genuinamente cuiabana. 
   E é nesse diapasão que vimos ressaltar e enaltecer a importância 
desse talentosíssimo profissional, na divulgação do nosso Estado no cenário nacional 
e internacional, justificando a presente propositura, solicitando o voto favorável 
dos nobres pares, em especial, de realização de Sessão Solene para entregar a justa 
homenagem de Moção de Aplausos ao Sr. MIKE BUENO, pela sua iniciativa e amor pelo 
que faz. 
 
   Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 15 de 
outubro de 2.013. 
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