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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao senhor ADEMAR SOAVE.

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 ADEMAR SOAVE, 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
ADEMAR SOAVE.

Ademar Soave, nascido em 05 de abril de 1956, natural de Linhares, Estado do Espírito Santo.

Chegou à Mato Grosso, com muita vontade de trabalhar e fazer a sua história.

Homem atuante e sempre ligado aos problemas sociais, envolveu-se de forma peculiar junto à comunidade
onde reside, no Município de Nova Marilândia - MT.

Cidadão do bem, honesto, trabalhador e excelente pai, criou seus filhos sempre voltados para as causas
sociais, mas principalmente no comprometimento do ser humano em ajudar o próximo e fazer o máximo por
um mundo melhor.

Com muita vontade de ajudar as pessoas, e muito envolvido nas políticas sociais, entrou para o mundo da
política.
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Foi eleito a vereador em 1977 e reeleito em 2001 e novamente em 2005.

Em 2009, elegeu-se vice-prefeito.

Já em 2013, foi eleito vereador, agora pela quarta vez.

Porém em 2017, elegeu-se vice-prefeito novamente.

Desta forma, este título lhe é conferido, pois este cidadão 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
solidificação e construção do nosso Estado.

 

 

 
 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Junho de 2018

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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