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Presidente 

Exm. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

A Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, através dos 
Vereadores que a compõem legítimo representante do povo poconeano apresenta Moção 
de Aplauso ao jovem estudante Gabriel Correa, 15 anos, residente na cidade de Poconé – 

MT, pela conquista alcançando a primeira colocação no Fórum Estadual de Erradicação 
do Trabalho Infantil – Fepeti, realizado pela Secretaria Estadual de Trabalho e 
Assistência Social, por ser o idealizador do nome do aplicativo: “S.O.S Infância” que será  

utilizado por quem quiser denunciar uso do trabalho infantil e demais violações ao 
direito da criança e do adolescente em Mato Grosso.  

 
Numa disputa acirrada, ao todo, 55 jovens delegados no Conselho 

Estadual da Criança e do Adolescente participaram, numa disputa iniciada no mês de 

fevereiro/2016, graças o seu empenho, dedicação o jovem estudante Gabriel Correa foi 
agraciado com a 1ª colocação recebendo a premiação no dia 23 de junho de 2016, sendo 

premiado com um notebook. 
 
Vale ressaltar que nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de 

vencer for maior. 
Que seja dado conhecimento desta ao homenageado. 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 29 de junho de 2016. 
 

 
Vereador Gonçalo Beijo – DEM                            

 

 


