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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
MATOGROSSENSE  AO  SENHOR  SEBASTIÃO
FERREIRA  DE  ANDRADE  FILHO.

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 Título de Cidadão Matogrossense ao senhor, SEBASTIÃO FERREIRA DE ANDRADE
FILHO pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

 

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

JUSTIFICATIVA

Sebastião Ferreira de Andrade Filho, natural de Guaraniaçu-PR, nascido no dia 29/06/1967, filho de
Sebastião Ferreira de Andrade e Natalina de França de Andrade, casado com Denize Ribeiro de morais, pai
de Tatiany Tobaldini de Andrade.

Empresário bem sucedido e reconhecido pela associação comercial e empresarial de sorriso pela categoria
de serviços hidráulicos por 17 vezes consecutivo.

Chegou em Sorriso no ano de 1988 para trabalhar em uma madeireira onde permaneceu por 60 dias. Após
esse período foi trabalhar em uma oficina mecânica onde permaneceu por 5 anos. Fundou a Hidráulica
Pedrinho no dia 11 de fevereiro de 1993; em 19 /01/2016 fundou-se a PH comercio de Serviço Hidráulica
Ltda, possuindo 13 colaboradores.

Pedrinho como é conhecido, participou ativamente de diversas entidades sociais na APAE, foi membro fiscal
da diretoria no CTG Recordando os Pagos, trabalhou de forma ativa durante 8 anos para a realização da
Exporriso.
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Em 2009 foi eleito presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, representando a maçonaria de
Sorriso, onde também foi gestor do fundo municipal de segurança pública em meados de 2009.

Devido seu excelente trabalho frente à segurança foi escolhido como secretario executivo do GGI - Gabinete
de Gestão Integrada Municipal, permaneceu no cargo por mais de 3 anos.

Em 2010 trouxe para Sorriso o Observatório Social, modelo que conheceu no estado do Paraná, buscando a
transparência dos gastos públicos conseguiu efetivar o observatório em Sorriso, sendo destaque em nível de
estado.

Não parou por ai com sua ação de agrupar pessoas, conseguiu fazer com que as forças de segurança do
município e do estado se integrassem em um só objetivo: melhorar a segurança pública para os cidadãos
sorrisenses e matogrossense, esse tipo de gestão o levou a dar palestras da atuação do GGI e do Conselho
em diversos municípios do Estado.

Devido suas ações em prol da segurança, em 2015 assumiu a presidencia do Conselho da Comunidade
CRS – Centro de Ressocialização de Sorriso – Cadeia pública, onde vem realizando diversas atividades para
a melhoria e capacitação dos reeducandos até os dias atuais.

Em 2017 Pedrinho volta frente à Presidência do COMSEP- Conselho Municipal de Segurança Publica e volta
a realizar ações efetivas em prol do cidadão e da comunidade.

Em 2018 é eleito pelo CONSEG- Presidente do Conselho Comunitário de Segurança.

Pedrinho sempre se destacou pelo trabalho voltado a segurança, por acreditar que em uma sociedade justa
é necessário o fortalecimento de 3 pilares entre eles saúde, educação e segurança.

Sempre de forma voluntária dedica seu tempo para ações que venham fornecer de forma efetiva a melhoria
da segurança e busca dialogo com as três esferas dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, para que
o cidadão tenha a segurança necessária cumprindoo artigo 5° da Constituição Federal que é o direito de ir e
vir do cidadão.

E é por estas e outras razões, que nos levaram a propor aos Nobres Deputados esta justa homenagem ao
Senhor Sebastião Ferreira de Andrade Filho, por seus trabalhos prestados e por sua parcela de contribuição
ao progresso do Estado de Mato Grosso.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Junho de 2018

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual
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