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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor RAIMUNDO AVELINO DANTAS.

     

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no que dispõe o artigo
26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, e o Art. 171, inciso VIII, do Regimento Interno, resolve:

 

Art. 1º Fica concedido ao Senhor RAIMUNDO AVELINO DANTAS, o Título de Cidadão
Mato-Grossense.

 

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

JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento tem por objetivo a entrega do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor
RAIMUNDO AVELINO DANTAS.

O senhor Raimundo Avelino Dantas, nasceu aos 09 de novembro de 1947, no Município de São Paulo de
Potengi, Estado do Rio Grande do Norte.

Deixou seu Estado natal aos 3 anos de idade, mudando com toda a família para o Paraná, no Município de
Amaporã.

No ano de 1961, chegou ao Estado de mato Grosso, no Município de Tangará da Serra.

Porém, apareceu uma oportunidade para trabalhar com serralheria em Arenápolis e depois no garimpo.

Como sempre foi muito trabalhador e cauteloso, conseguiu fazer uma boa economia e investiu na área da
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pecuária.

Hoje possui uma propriedade que tem como economia a pecuária.

Arenápolis é o Município onde reside e tem um grande apreço e gratidão, pois é neste lugar que constituiu
sua família e procura de todas as formas levar o progresso e consequentemente melhorias ao Município que
lhe proporcionou tantas alegrias.

Cidadão como este, nos enche de orgulho e satisfação, pois são estas pessoas que elevam o nome do
Estado de Mato Grosso quando falamos em trabalho, responsabilidade e competência..

Diante do exposto é que requeremos o Título a este ilustre cidadão que contribui de forma efetiva para a
construção e solidificação do nosso Estado.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Junho de 2018

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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