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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  SILVIO
ANTONIO  FAVERO.

        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 SILVIO ANTONIO FAVERO, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

SILVIO ANTONIO FAVERO, natural de Umuarama/PR, brasileiro, casado com Katia Bedin Favero e pai de
dois filhos Gabriel e Gustavo, Advogado, Empresário e Produtor Rural.

Sílvio chegou em Lucas do Rio Verde a aproximadamente 25 anos atrás onde sonhou com uma cidade
promissora e que aqui pudesse constituir uma família e crescer profissionalmente.

Hoje é um dos mais respeitados advogados da região, sendo um dos primeiros do município que já nos deu
tanto orgulho. Sílvio tem uma força política relevante é atual vice-prefeito e sonha com o crescimento ainda
maior para a região do agronegócio.

 A sua história se confunde com a do município onde grande dificuldades foram enfrentadas logo no inicio
onde até a energia se faltava e era mantida apenas por geradores.

Um dos seus grandes feitos foi a instalação da OAB no município, implantação do Forum na cidade e
também projetos para a criação de vários bairros junto ao poder público. Sílvio é vice presidente estadual da
Comissão do Meio Ambiente, um dos fundadores do Lions Clube dentre outras ações relevantes para o
desenvolvimento de Lucas do Rio Verde como secretário de Gestão de Otaviano Pivetta e também
advogado do poder legislativo do município.

A valorização do ser humano é uma das bandeiras que pretende deixar como seu legado, um exemplo e a
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criação do Clube dos Idosos onde teve participação decisiva, desde o primeiro dia de mandato toda a sua
remuneração é revertida para entidades sociais mostrando que se pode ajudar muito mais quando de fato
algo concreto é realizado.

Na esfera jurídica Silvio foi o primeiro procurador do município, e também atuou como Defensor Público
Dativo e prestou serviço a mais de 2000 mil ações no período onde não existia Defensoria Pública.

Destarte, por todas as razões apresentadas, por todos os relevantes serviços prestados, proponho a
concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor SILVIO ANTONIO FAVERO, que
indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço
apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação.  
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Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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