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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao
Sr. Clovis Vailant.

      A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII da Constituição Estadual e o Art. 171, VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso resolve: 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. Clovis Vailant o Título de Cidadão Mato-grossense, em virtude dos relevantes
serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Allan Kardec
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Professor Clovis Vailant, natural de Londrina – PR, filho da Sra. Laudicena Vailant, no ano de 1981 passa a
residir em Mato Grosso acompanhado de sua família, onde inicia uma trajetória técnica louvável e dedicada
às lutas sociais.

Graduado em Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT;
especialista em Turismo e Desenvolvimento Local e Regional pela Universidade do Estado de Mato
Grosso-UNEMAT; mestre em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT; professor na rede
pública municipal e docente na Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT.

Suas participações ativas nas pelejas sociais iniciam no ano de 1983, momento em que cooperou nas
ocupações dos Bairros São Mateus, Jardim Paraiso e Três Barras, todos da capital mato-grossense; foi
membro do Grupo de Jovens do Praeirinho na década de 80; como membro do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais participou da organização do Primeiro Plano de Carreira dos Profissionais da Educação.

Com histórico de participação intenso nas demandas sociais, acarreta na sua filiação ao Partido Comunista
do Brasil-PCdoB, em 2003, passando a dedicar-se a economia popular solidária, as lutas ambientais e a
terra. Exerceu a função de membro do Conselho Nacional de Economia Solidária; de Coordenador do
Comitê Temático de Formação e Assistência Técnica; por reiterados mandatos dos Comitês Municipais e
Estaduais do Partido Comunista do Brasil-PCdoB; exerceu a vice-presidência estadual do Partido Comunista
do Brasil-PCdoB; por fim, exerce atualmente a coordenação Nacional de Formação do Movimento de Luta
pela Terra-MLT e a presidência da Central Nacional de Empreendimentos da Economia Solidária e
Agricultura Familiar Campesina-CEENAF.

Sua extensa experiência nas áreas da economia solidária, da educação do campo, da geografia agrária, dos
estudos e pesquisas sobre o trabalho, da organização de gestão de resíduos sólidos, de planejamento
regional e desenvolvimento local. Merecedor de destaque e valorização, com sua imensa contribuição social
ao Estado de Mato Grosso.

Deste modo, pelas razões apresentadas, por seu inconfundível merecimento e por todos os serviços
prestados ao desenvolvimento de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-Grossense ao Senhor Clovis Vailant, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para
tanto apresento a proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida aprovação.
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