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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  FRANCISCO
JOSÉ BERNARDO.

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

Art. 1º Fica concedido ao Senhor Francisco José Bernardo, o Título de cidadão Mato-grossense.

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

JUSTIFICATIVA

FRANCISCO JOSÉ BERNARDO nasceu em 15 de setembro de 1045, na cidade de Alvares Florence- SP,
filho de Jose Benedito Bernardo e Ursina Marcolina Bernardo. É o segundo filho de seis irmãos.

Casado com Elzedil Joana de Souza Bernardo, desde o não de 1966. Têm quatro filhos Sandra, Carlos,
Aberto, Jesus Eurico e Nádia Geane e 10 netos.

Reside em Nova Olímpia há 48 anos, aonde chegou em 10 de junho de 1097. Em São José do Rio Preto-SP,
já trabalhava desde os 13 anos de idade em uma empresa de ônibus, como cobrador. Aos 15 anos passou a
trabalhar em uma das unidades das lojas Riachuelo como empacotador.

Quando completou 17 anos passou por um grande drama familiar, quando sua mãe faleceu, então se mudou
para Américo Campos, foi morar com o tio-padrinho, que na época foi vereador por 3 mandatos.

Em 1970 migrou-se com sua família para Nova Olímpia, onde reside ate hoje. Comprou uma máquina de
beneficiamento de arroz, passando a ser cerealista, atuando nesse comércio durante o dia e a noite era o
operador do gerador de energia elétrica da cidade, levando essa função paralela até o ano de 1989, época
em que vendeu a máquina, ficando apenas como operador do gerador até o momento em que foi implantada
a rede de energia elétrica fornecida por empresa do ramo. Orgulha-se de ter criado na cidade o primeiro
cinema.
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Ainda em 1989 voltou ao segmento comercial desta vez no ramo de padaria, oportunidade em que criou a
panificadora Bom Paladar, que existe na cidade até os dias atuais. Como cidadão atuante sempre ajudou os
idosos da cidade para serem aposentados, pois como tinha o comercial cerealista, muitas vezes comprava
arroz dos produtores que atualmente buscavam aposentadoria e a forma de comprovar a atividade era
afirmando as autoridades o fato.

É vereador de Nova Olímpia, sempre atuando e por conta disso está na sua 3ª Legislatura. Tem orgulho de
ser o 2º vereador mais idoso do estado de Mato Grosso.

Deste modo, por todas as razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados a sociedade Mato-Grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-Grossense o Senhor Francisco José Bernardo, 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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Saturnino Masson
Deputado Estadual
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