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MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO ILUSTRÍSSIMO
SENHOR NEURILAN FRAGA PELOS RELEVANTES SERVIÇOS
PRESTADOS AO ESTADO DE MATO GROSSO COMO PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS.

Senhores Vereadores, com base na legislação vigente, encaminho a
presente Moção de Aplausos e Congratulações ao Ilustríssimo Senhor Neurilan Fraga
pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso como Presidente da
Associação Matogrossense dos Municípios.
Neurilan Fraga, natural de Nortelândia-MT, formado em Engenharia
Agrônoma, casado com Inezita Ormond.
Neurilan Fraga ocupou cargo na Prefeitura Municipal de Sorriso, onde
deu os primeiros passos para tornar o Município um polo de grande produção no
cenário do Agronegócio; também participou ativamente no Governo do Estado de Mato
Grosso na Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos, onde pode desenvolver
diversas ações em benefício dos Municípios Mato-Grossense, a exemplo citamos o MT
Regional que oportunizou que implantasse uma importante iniciativa de regionalização
do Estado através de Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Social e
Econômico.
Filiado atualmente no PL – Partido Liberal, Neurilan Fraga acumula
vasta experiência na vida pública, defendendo perpetuamente as ações voltadas ao
desenvolvimento dos municípios, sendo um absoluto municipalista.
Foi eleito em 2.008 para Prefeito de sua cidade natal (Nortelândia), onde
se destacou como um dos melhores Prefeitos da Região Médio Norte, sendo reeleito em
2.012 com alto índice de aprovação da população.
Durante seu mandato, desenvolveu aos moradores Nortelandenses, o
verdadeiro orgulho de se viver e criar os filhos naquela cidade, através de obras e
serviços que mudaram a realidade do lugar, onde passou a contar com espaços públicos
de qualidade, altos índices de aproveitamento da educação, atendimento na saúde,
infraestrutura com ruas, avenidas, praças e a revitalização da Orla do Rio Santana que
ganhou a praia Rota do Sol, que conta com faixa de areia, lago e espaços de convivência
nos momentos de lazer com a família e até mesmo um ponto forte para o turismo,
entretanto vários outros serviços essenciais foram prestados para o atendimento à
população.

Em 2.014, foi eleito Presidente da Associação Matogrossense dos
Municípios, para o biênio 2015/2016, sendo reeleito duas vezes consecutivas para o
biênio de 2017/2018 e 2019/2020, fazendo um trabalho excepcional frente aos
Municípios do Estado de Mato Grosso.
Determinado, Neurilan Fraga sempre almejou e buscou o melhor para a
população de sua cidade sendo Prefeito e para toda a população Mato-Grossense,
principalmente fazendo trabalhos beneficentes com pessoas carentes, Casas de
Recuperações, Associações, entre outros, sendo sua forma de querer fazer bem ao
próximo, ajudando ao máximo que pode, sentindo uma imensa gratidão por estes atos.
Diante do exposto requer-se a aprovação desta proposição como forma
de manifestar nossa alegria e satisfação em aprovar esta Moção de Aplausos e
Congratulações para NEURILAN FRAGA pelos relevantes serviços prestados ao
Estado de Mato Grosso como Presidente da Associação Matogrossense dos Municípios.

Plenário das Deliberações “Ver. Renato Nasser”, em Rosário Oeste/MT,
28 de agosto de 2.020.
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