
 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02  /2018. 

(Concede Comenda Maxwell da Silva Gomes à pessoa que menciona) 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE – GO APROVA: 

 

Art. 1º - Fica concedida a Comenda César Maxwell da Silva Gomes, ao Gleyson 

Souza da Costa, em respeito e reconhecimento pela sua dedicação e 

desempenho como estudante e parlamentar juvenil do Mercosul. 

 

Art. 2º - Fica a critério da mesa diretora a data de entrega da comenda.  

 

Art. 3º - Revogadas a disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.  

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO, 
aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018. 

 

José Henrique de Freitas 
Vereador MDB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Gleyson Souza da Costa, nascido em 21 de abril de 2000, 
estudante de escola pública, jovem idealista, amante da política, vislumbra as 
carreiras de médico e de cientista político. 

O estudante sempre teve ideais políticos e sociais, se inscreveu 
no programa Parlamento Juvenil do Mercosul (PMJ), onde foi contemplado pelo 
projeto elaborado com o título “Debate de política dentro das escolas e respeito à 

democracia”, por meio de uma votação na internet, concorrendo com outros 
estudantes.  

O aluno rioverdense, recebeu 619 votos, representando 51% dos 

votos válidos, sendo eleito para um mandato de dois anos. No Parlamento são 
discutidas, aprovadas e recomendadas adoção de políticas educativas que 

promovam a cidadania e uma cultura de paz e respeito à democracia, aos direitos 
humanos e ao meio ambiente.  

Na oportunidade, participou do Encontro Internacional do PMJ 
na sede do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai, em outubro de 2017. Mais de 
100 jovens do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai que participaram do evento, 
entregaram aos representantes oficiais do parlamento a declaração regional 

elaborada por eles. No Brasil, ao todo foram selecionados 27 alunos. 

Gleyson faz jus a medalha de honra ao mérito por ser um 
cidadão rioverdense jovem que acredita que a política é a força motriz para 
mudar nossa realidade. 

Dessa forma, peço aos nobres desta Casa aprovação. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO, aos 

21 dias do mês de Fevereiro de 2018. 

      

 

 

José Henrique de Freitas 

Vereador MDB 




