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CONCEDE AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS
RIBEIRO DE SOUSA, 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 FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE SOUSA, o Título de Cidadão
Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Francisco de Assis Ribeiro de Sousa, nascido em outubro de 1962 na cidade de Porto Nacional Estado do
Tocantins, mudou-se com seus pais para São Félix do Araguaia em 1967 com apenas 5 anos de idade.

Divorciado, é pai de 7 lindos filhos, 5 homens e 2 mulheres, perdeu seu pai ainda criança aos 6 anos, aos 7
já ajudava sua mãe nos afazeres domésticos, aos 9 anos começou a trabalhar nas ruas de São Félix,
engraxando sapatos, de padeiro,  de picolezeiro, de servente de pedreiro, de pescador e qualquer serviço
que aparecesse não dispensava estava pronto para trabalhar e levar o sustento para casa de forma honesta.

Aos 16 anos de idade entrou na área da educação como professor, função essa que desempenhou com
muito orgulho de 1978 até 2003.

Na década de 90 foi um dos Organizadores dos movimentos estudantis no município.

Francisco de Assis Ribeiro de Sousa é biólogo, voluntário e coordenador do projeto ambiental "Amigos da
Natureza" com o manejo, fazendo a soltura dos filhotes de tartarugas sem riscos de predadores, no rio
Araguaia em todos os municípios com a participação de famílias inteiras, crianças, adolescentes, autoridades
locais e também representantes da Secretaria do Meio Ambiente.
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Além de fazer o repovoamento desta espécie que estava na lista de extinção, a iniciativa promove a
educação ambiental da população, especialmente de crianças e jovens.

O projeto é realizado desde 2000, dada à importância da tartaruga na cultura indígena. O programa tem
como prioridade envolver, em cada região, as pessoas que estão mais próximas do ambiente, principalmente
aquelas que tiram o sustento do rio.

Também é Membro do Conselho Estadual da Pesca.

Pela imensa contribuição social como cidadão e voluntário e com seu reconhecido espirito de defensor do
meio ambiente e dos recursos naturais, tem contribuído para o desenvolvimento e crescimento do estado de
Mato Grosso em especial na região do araguaia.

Destarte, por todas estas razões apresentada, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor
Francisco de Assis Ribeiro de Sousa, 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 05 de Junho de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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