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Concede o Título de cidadão mato-grossense ao
senhor Eliene Marcia Pereira Forin.

        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 Mato-grossense a Eliene Marcia Pereira Forin.

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

JUSTIFICATIVA

Eliene Marcia Pereira Forin é mineira, da cidade de Ituiutaba – MG, nascida em 20 de janeiro de
1976, é dona de casa, católica e casada com o produtor rural Antenor Forin, conhecido
popularmente como Kiko Forin.

Eliane é moradora do município de Pontes e Lacerda, cidade localizada há 438 km de Cuiabá,
na região oeste de Mato Grosso. Região essa, de extrema relevância ao estado, pois concentra
a maior produção bovina que tem sustentado a economia do País.

A dona de casa é mãe do pequeno Antenor Forin Filho (nove anos), está em Mato Grosso
desde 1989, há quase três décadas, e veio em busca de terras mato-grossenses, atrás de
oportunidades de negócios. Fez morada na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade na
década de 80, e, juntamente com sua família, contribuiu para o desenvolvimento pecuário da
região oeste de Mato Grosso.

A esposa do produtor rural, Kiko Forin, esteve sempre à frente das mulheres de sua geração.
Acompanhando seu esposo em ações sociais, voluntárias e humanísticas. Eliane foi o incentivo
que faltava para que o produtor dispusesse, por duas vezes, seu nome ao pleito municipal pelo
município de Pontes e Lacerda.
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Agosto de 2018

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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