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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao
Sr. Silvio Moisés Negri.

     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. Silvio Moisés Negri 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. 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Março de 2017

 

Allan Kardec
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Professor Silvio Moisés Negri, natural de Assis Chateaubriand-PR, passa a residir e se dedicar a educação
no Estado de Mato Grosso no ano de 2000.

Possui valorosa formação acadêmica voltada a educação pública, graduado em Licenciatura Plena em
Geografia pela Universidade Estadual de Maringá-UEM; mestrado em Geografia pela Universidade Estadual
de Maringá-UEM; doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista-UNESP/Rio Claro.
Atualmente desempenha a função de professor adjunto na Universidade Federal de Mato
Grosso-UFMT/Campus Rondonópolis.

Seu trabalho acadêmico evidência a preocupação pela qualidade da educação pública, um membro ativo da
sociedade, em que sua iniciativa acarreta na filiação ao Partido Comunista do Brasil-PCdoB, atualmente
exerce a função de Secretário Municipal de Comunicação e de Vice Presidente do PCdoB de Mato Grosso. 

Pelo honroso trabalho, recebeu a fidúcia de desempenhar o papel de parlamentar municipal, oportunidade
que desempenha com a ciência da importância da participação do cidadão nas questões político-partidária,
buscando sempre a concretização da educação pública de excelência.

Uma referência da nobreza, cujo trabalho realizado merece destaque e primorosa valorização, atuação em
benefício da educação, a principal autora do desenvolvimento no 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 Silvio Moisés Negri, 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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