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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor Antônio Carlos Fernandes de Araújo.

     A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o artigo 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

     Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Antônio Carlos Fernandes de Araújo.

 

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

JUSTIFICATIVA

     Nascido em 04 de novembro de 1960, na Cidade de Alto Piquiri, no Estado do Paraná, Toninho Araújo
(como é conhecido) é filho de Luiz Fernandes de Araújo (in memorian) e Olga Pereira Fernandes Araújo.

 

     Formado em Gestão Pública, chegou em Mato Grosso no início dos anos 80 na cidade de Juara.

 

     Pai de 7 filhos [Danielle Gouveia Araújo (in memorian), Dânia Caroline Araújo, Antoniela Carla Araújo,
Ariane Cristine Araújo, Antonio Carlos Fernandes Araújo Junior (estes do primeiro casamento com Maria do
Carmo Gouveia) e Rafael Araújo e Thais Gabriela Araújo (estes com a atual esposa Márcia Andreia Araújo).

 

     Em janeiro de 1980, trabalhou como montador de móveis na loja Castelinho e, também, na loja de móveis
São Paulo como montador de móveis e bicicleta.
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     No mês de agosto do mesmo ano entrou na subprefeitura de Juara (época que o município ainda era
distrito de Porto dos Gaúchos) como fiscal de obras até dezembro.

 

     A partir de janeiro de 1981, assumiu como encarregado da energia elétrica de Juara onde ficou até abril
de 1982.

 

     Em maio de 1982 assumiu como encarregado da Junta de Serviço Militar e Ministério do Trabalho.

 

     E, em novembro de 1988, disputou as eleições para vereador do município de Juara, sendo o mais
votado e, na posse, foi eleito presidente da Câmara de Vereadores da localidade.

 

     Foi eleito presidente do União Esporte Clube e também Presidente do Partido PTB, Presidente do
conselho fiscal da UVEMAT (União dos Vereadores de Mato Grosso).

 

     Foi reeleito vereador nas eleições de 1992 e eleito a presidente da Câmara (1993 a 1994).

 

     Em 1995 assumiu a secretaria da câmara (1995/1996) e a presidência do Partido PMN.

 

     Sócio fundador do instituto LIONS Clube de Juara, teve os cargos de Tesoureiro, Secretário, vocal 1 e
vocal 2.

 

     Em 1996 foi eleito Vice-Prefeito do município de Juara, assumindo em 1997 com o cargo de Chefe de
Gabinete e, em janeiro de 1998, assumiu a Secretaria de Obras e Urbanismo até outubro de 2000.

 

     Nas eleições de 2000 foi reeleito a vice-prefeito, continuando a frente da Secretaria de Obras e
Urbanismo.

 

     Em 2009 foi convidado a assumir a secretaria de Obras e Urbanismo e ficou até 21/12/2011.

 

     Nos dias atuais, atua profissionalmente como corretor imobiliária (Creci 2.540/MT).

 

     Em toda sua vida pública, sempre exerceu seu trabalho da melhor maneira possível, demonstrando bom
relacionamento interpessoal e bem quisto em relação aos servidores públicos, amigos e familiares.
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     Desta feita, pela contribuição do Senhor Antônio Carlos Fernandes de Araújo ao nosso Estado, apresento
o presente e aguardo sua aprovação pelos demais Pares.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Maio de 2018

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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