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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. ISSl/2016

"Concede Diploma de Honra ao 

Mérito ao ilustríssimo Grupo 

PROHUMANOS".

A Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, aprova e eu,

Art. I o Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao ilustríssimo 

"Grupo PROHUMANOS" pelos relevantes serviços prestados ao 

Município.

Art. 22 A entrega do diploma será feito em data a ser marcada de comum 

acordo entre a Câmara Municipal e o homenageado.

Art. 3o Revogadas as disposições em contrário, este decreto Legislativo 

entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 21 de junho de 

2016.

^vxrrrvvJjOPf' a seguinte Lei:

Wesley M. Ltícas de Mendonça
vereador proponente



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
MINAS GERAIS 

* * *

HISTÓRICO

Tem como Fundador e Coordenador Geral do Prohumanos - Programa de 
Humanização e Assistência Social, Eslon Bueno Chagas conhecido como 
"Zilão", é teólogo, técnico em enfermagem e fez especialização em 
Toxicologia pela UNIFESP, há mais de 13 anos ele estuda a linguagem do 
palhaço, que em sua opinião é uma das maiores ferramentas de 
comunicação. Como palhaço já fez cursos e oficinas com Doutores da 
Alegria, Terra dos Palhaços, Ministros da Alegria, Núcleo de Teatro da 
Universidade Federal de Uberlândia, Patch Adams, Nico Serrano e Palhaço 
Paulino sendo os últimos suas grandes referências. Especializado em 
Humanização Hospitalar já ministrou palestras, oficinas e cursos em vários 
países como: Portugal, Uruguai, Itália, Argentina e Paraguai.

Um pouco da história do PROHUMANOS:

Tem como foco principal a humanização. Visando a concretização 
deste projeto, formam uma equipe de profissionais da área da saúde e 
educação, também instruídos na arte do palhaço (clown) para atuar 
transformando o ambiente hospitalar, escolar e empresarial no seu dia-a- 
dia, fazendo-o mais humano. É perceptível o poder do riso; vendo o 
homem em sua plenitude, corpo e emoções. O Prohumanos tem 
ministrado palestras (escolas, empresas e hospitais), realizado eventos e 
ações sociais; expressando temas de Qualidade de Vida, esclarecimentos 
com relação a doenças ou campanhas de saúde, palestras motivacionais, 
auto-estima, cidadania, entre outros; e em tudo utilizam do "poder do 
nariz vermelho". Além disso, semanalmente visitam UAIs, Creches, 
Escolas, asilos e a Associação do Câncer em Uberlândia MG, hospitais e 
orfanatos em Goiânia GO e Anápolis GO, Belo Horizonte MG, Cuiabá e 
Vársea Grande MT, atendemos uma média de 1500 pessoas por semana 
somente em Uberlândia e uma média de 5000 mil em todo Brasil.
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JUSTIFICATIVA

Pelo dom da alegria, por levar o ensinamento, a esperança para tantas 
pessoas e principalmente para as crianças, o Grupo PROHUMANOS se faz 
merecedor de tão nobre Diploma de Honra ao Mérito de Araguari.


