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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao senhor FLÁVIO PEREIRA MACHADO.

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 FLÁVIO PEREIRA MACHADO, 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 
FLÁVIO PEREIRA MACHADO.

Flávio Pereira Machado, portador do RG 1140953-3 e CPF 630.032.361-72, nascido no dia 26 de agosto de
1978 na cidade de Mineiros, Estado de Goiás.

Filho de José Domingos Machado e Resoniria Pereira Machado, ainda recém-nascido mudou-se com a
família para a cidade de Ponte Branca, Estado de Mato Grosso, onde viveu até os 10 anos de idade.

Em 1989 mudou-se para a cidade de Pontal do Araguaia juntamente com seus pais e irmãos, onde morou
até 2004.

Posteriormente mudou-se para a cidade de Água Boa, onde residiu até 2013.
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No ano de 2014 retornou para a cidade de Pontal do Araguaia, onde vive atualmente.

Casou-se com a senhora Ruth de Fátima Barbosa, com quem teve dois filhos.

Atualmente ocupa o cargo de vereador da cidade de Pontal do Araguaia.

Sua principal atividade econômica está relacionada à construção civil.

Homem sempre voltado às causa sociais e preocupado com o progresso do Município, é um grande gerador
de emprego.

Articulador de toda região, tem como foco a melhoria não só de seu Município, como também de toda a
região.

Desta forma, este título é conferido, a este cidadão que nos enche de orgulho e satisfação, pois são estas
pessoas que elevam o nome do Estado de Mato Grosso quando falamos em trabalho, responsabilidade,
prosperidade, solidariedade e competência.

Diante do exposto é que requeremos o Título ao senhor FLÁVIO PEREIRA MACHADO, que contribui de
forma efetiva para a solidificação e construção do nosso Estado.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Junho de 2018

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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