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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Welinton Giovane Pasdiora.

       A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Welinton Giovane Pasdiora.

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

JUSTIFICATIVA

Welinton Giovane Pasdiora nasceu na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná.

Veio para Cuiabá na adolescência com os pais a procura de perspectiva de crescimento que na época era
oportunizada.

Concluindo o ensino fundamental numa escola estadual no Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá, viu na antiga
Escola Técnica Federal, a oportunidade de adquirir uma profissão que o capacitasse para o mercado de
trabalho. O mesmo sentimento veio ao ingressar na Universidade Federal de Mato Grosso, no curso de
Administração em todas as pós-graduações que fez em sequência.

Após quase 30 (trinta) anos de Mato Grosso, exercendo suas atividades de consultor em mais de 50
(cinquenta) cidades do Estado, orgulha-se de ter construído sua vida em especial, de ter seu filho nascido
nesta terra.

O senhor Welinton Giovane Pasdiora é administrador de empresas pela UFMT, com pós-graduação em
finanças, auditoria e controladoria pelo ICE/INPG e consultoria de negócios pela FEA/USP e em gestão de
marketing pela UNIC/ESPM. É também consultor e instrutor em cursos na área financeira, de planejamento e
comercial, tem experiância em empresas de diversos portes e ramos de atividade. Atuou como diretor de
cooperativas de trabalho e foi conselheiro fiscal da OCB/MT - Sindicato e Organização das Cooperativas do
Brasil. É facilitador / consultor em fóruns de desenvolvimento regional e setorial (trade de turismo,
agronegócios, exportadores) - fóruns de planejamento participativo onde cabe ao facilitador coordenar as
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discussões dos grupos para gerar diagnósticos, propostas de ações e planos de execução, contemplando de
15 (quinze) a 150 (cento e cinquenta) participantes. É palestrante em eventos empresariais, como por
exemplo, estratégia empresarial (simulação de negócios), administração do orçamento pessoal e uso
consciente do dinheiro, programa SEBRAE MAIS - estratégias empresariais e FGA - Ferramentas de Gestão
Avançada, matemática financeira com o uso da HP - 12c, aplicação, operação e programação da calculadora
HP - 12C, custos e formação de preço de venda, administração financeira, ferramentas da qualidade,
programa de qualidade total, programa 5 S's etc.

Por estas considerações, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os relevantes serviços
prestados a sociedade do Estado de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-grossense ao Senhor Welinton Giovane Pasdiora, que indiscutivelmente merece todas as honras e
respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

 

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

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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