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CONCEDE AO SENHOR ABMAEL BORGES DA
S I L V E I R A ,  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE.

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 ao senhor Abmael Borges da Silveira, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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



JUSTIFICATIVA

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA nasceu no município de Goiânia, Estado de Goiás, filho do senhor João
Antonio da Silveira e dona Lidia Borges da Silveira, casado com a senhora Lucy Meyre Vinhal Borges e é pai
de Arlei, Alex, Layla e Camila.

Abmael Borges da Silveira reside em Vila Rica é Prefeito Municipal e Agropecuarista, para conquistar os
seus objetivos começou a trabalhar muito cedo.

Em 1982, mudou-se para o município de Vila Rica com seus pais onde vive até hoje, neste meio tempo
esforça-se com seu Pai na roça preparando o terreno para a lavoura, agricultura familiar de subsistência.
Meio a tantas lutas e dificuldades dedicou aos estudos em um período e no outro trabalhou como seus pais.
desde então nunca mais parou de trabalhar.

Em 1985 foi servir no exército brasileiro em Goiânia.

Em 1986, trabalhou no escritório de contabilidade Ideal.

Em 1987, foi aprovado no concurso do banco do Brasil, onde trabalhou por 12 anos.

Em 1999, saiu do banco para dedicar a atividade rural agronegócio da família.

Em 2010 foi eleito vice presidente do sindicato dos produtores rurais de Vila Rica mandato de 3 anos. E
neste mesmo período Presidente da Associação de Produtores Rurais de Vila Rica.

Em 2016 eleito prefeito do município com 4.492 votos. 49,26%

Abmael Borges da Silveira pela imensa contribuição como homem público e agropecuarista visando
sempre o desenvolvimento do município apresentando projetos como legislador e como agropecuarista
contribuindo com o fortalecimento do município e  divulgando o potencial da região.

Destarte, por todas estas razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissionais e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor
Abmael Borges da Silveira, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito. Para tanto,
apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação.
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