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Concede Título de Cidadão Matogrossense ao
Senhor Valter Cardoso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Conceder Título de Cidadão Matogrossense ao Senhor Valter Cardoso.

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.
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JUSTIFICATIVA

VALTER CARDOSO nasceu em Guararapes interior de São Paulo, é morador pioneiro na comunidade de
Vila Cardoso, mudou-se para lá nos anos  de 1984, foi um dos desbravadores, enfrentando muitas
dificuldades com estradas e recursos médicos .Fixou sua moradia em uma fazenda próxima ao Rio Aguapeí
e muito dedicado e participativo, esteve a frente de todos os momentos importantes de Vila Cardoso, cuja
denominação é atribuída em homenagem à sua pessoa.

Detentores de compromisso social intenso, o Sr. Valter Cardoso e sua esposa Dona Maria Vera Lúcia
Cardoso, com seus trê filhos, firmaram compromisso com a melhoria da região e estenderam a atuação junto
à sociedade , doando lotes para construção da Escola, Igreja Católica e bares.

Participando e incentivando a atuação da Igreja Católica, contribui para a preservação e disseminação dos
princípios católicos. Através da ação junto à comunidade católica promove eventos de arrecadação e
comemoração fazendo com que haja união e solidariedade entre os povos, tendo como razão a palavra de
Deus e como objeto da ação aqueles que dela necessitam.

O Senhor Valter Cardoso também tem participação significativa na política do município de Porto Esperidião,
tendo atuação constante na vida política por entender que ela é a via para melhoria do Distrito em que vive
hoje com seus familiares.    
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