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CONCEDE AO SENHOR VILMAR SCHERER, O
TÍTULO DE CIDADÃO 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 VILMAR SCHERER, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

VILMAR SCHERER nasceu no município de Braganey, Estado de Paraná, filho do senhor Nelson Jose
Scherer e dona Ignez Detz, casado com a senhora Adete Aparecida Formehl Scherer e é pai de Manuela
Formehl Scherer, Arthur Formehl Scherer e Yasmim Formehl Scherer.

Vilmar Scherer reside em Vera é Vereador e Produtor Rural, para conquistar os seus objetivos, começou a
trabalhar muito cedo.

Vilmar Scherer é um dos pioneiros do município de Lucas do Rio Verde.

Em 1983, mudou para o Estado de Mato Grosso, município de Lucas do Rio Verde, juntos com o seus pais,
onde foi trabalhar na lida do campo com o seu pai com apenas 13 anos de idade e que nunca mais parou de
trabalhar mesmo diante das dificuldades apresentadas na época sempre acreditando na vitória através da
lida no campo.

Além das Indústrias e das obras da colonizadora, sobretudo praticamente todas as pontes que a empresa
abria meio à Mata Amazônica para o povoamento dos agropecuaristas e empresários que adquiriam terras e
fazia crescer àquela terra promissora, teve fundamental importância também para obras de relevante
importância para a história do município:

Sede e o Barracão da APRUMA – Associação dos Produtores Rurais de Marcelândia, Associação que está●

até hoje constituída, mas que teve sua grande importância nos anos 1980 e 1990 para alavancar a
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produção agropecuária do município;
Construiu também o primeiro Hospital da Cidade que era também de propriedade da APRUMA, e foi a●

única unidade hospitalar da cidade até a construção do Hospital Público Municipal Vereadora Maria Zélia,
inaugurado em 2000. No prédio do antigo hospital, funciona hoje a Creche Municipal Menino Jesus.
Foi ele também o responsável pela construção da ponte sobre o Rio Manito, com mais de 100 metros de●

comprimento, situada na Rod. MT-423, ligando a sede do Município até o Distrito de Analândia do Norte
(50 km da sede) e o Município de União do Sul. De estrutura de madeira, serviu de passagem para o
pesado tráfego da produção de madeiras, pecuária e agricultura e passagem da população em geral, por
26 anos, de 1987 até o início deste ano de 2013, quando foi substituída por outra de madeira provisória,
até que seja construída finalmente a de concreto, prevista no programa Proconcreto do Governo do Estado.

Nos últimos 13 anos trabalhou também na construção de pontes por várias cidades vizinhas, e mesmo
prestes a completar 73 anos de idade, e com saúde frágil, não consegue deixar o ofício de construir,
especialmente pontes que dão ao povo da região, as condições de exercer com dignidade, um dos principais
direitos do cidadão, elencados na Constituição Federal que é o direito e liberdade de ir e vir.

Homem de muito trabalho e pouca conversa, não chegou a militar na política, mas do seio de sua família,
saiu uma das mulheres destaques da política local que é sua filha Maria de Fátima Traspadini Cerqueira, que
participou de várias gestões como Secretária Municipal de Administração, Saúde e Assistência Social e
exerceu o cargo de Vereadora e vice-prefeita do Município.

Por sua importância para a história e o desenvolvimento econômico e social de Marcelândia, Sinop, e região,
tendo contribuído sobremaneira para o desenvolvimento da região e do Estado de mato Grosso, merece ser
agraciado com o Título de Cidadão Mato-grossense, razão pela qual peço a aprovação desse requerimento.

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
Vilmar Scherer, 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.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Setembro de 2017

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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