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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
senhor Lenildo Augusto da Silva.

        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 Mato-grossense a Lenildo Augusto da Silva.

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

Lenildo Augusto da Silva, nascido aos 21 de agosto de 1.981, natural da cidade Paranaíba MS, filho de
Eunice Augusta da Silva e Odair José da Silva. Chegou no ano de 1987, ainda criança em solo
mato-grossense. Sempre laborou desde muito cedo, pois sempre acreditou que o trabalho é dignificante e
prazeroso.

Pai de 02 (dois) filhos: Odair José da Silva Neto e Pedro Felipe Maciel. Casado com a Senhora Célia
Aparecida Garcia Ribeiro, mãe do Matheus Yuri Garcia Deolindo e Emanuelly Garcia Deolindo.

Cursou a modalidade Educação de Jovens e Adultos, pela instituição CEJAR-Centro de EJA de
Rondonópolis.

Iniciou a vida política nas eleições de 2012, é filiado no PR (Partido Republicano), foi eleito para o cargo de
Vereador com 419 votos, nas eleições municipais de Pedra Preta-MT.

No Biênio 2013-2014- Foi Presidente na Câmara Municipal. Foi Presidente da Comissão de Economia,
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e 2º secretário da Mesa Diretora (Biênio 2015-2016).

Foi reeleito como vereador no ano de 2016, atualmente é Presidente da Câmara Municipal (Biênio
2017-2018).

É um parlamentar que apresenta como diferenciais em sua trajetória política a ética, o respeito ao ser
humano e um papel ativo em toda a dinâmica que envolve o processo legislativo, sendo figura de destaque
nas tomadas de decisões.

Sendo um legislador atuante, conhece de perto as necessidades dos munícipes, sempre em busca de
políticas públicas, programas, e sempre realizando visitas  in loco conhecendo as necessidades do município
e do cidadão, neste âmbito  em seu primeiro ano de mandato (2013), realizou 113 indicações ao Poder
Executivo, no ano de 2014, 210 indicações, 2015- 240 indicações, em  2016 realizou mais de 100 indicações,
sempre  cobrando melhorias e benfeitorias para a população pedra pretense, sempre voltado para atender
os anseios e necessidades da sociedade e atento nas questões sociais.

Lenildo, com sua vasta carreira profissional, sempre trabalhou com o compromentimento de exercer a sua
função com honestidade e competência, se tornando uma inspiração para todos aqueles que trabalham com
ele.

Para tanto, apresento a proposição legislativa e peço apoio dos Nobres Pares para a sua acolhida e
merecida aprovação. 
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