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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao
Sr Maciel Augusto de Lima.

       

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII da Constituição Estadual e o Art. 171, VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
de Mato Grosso resolve:

Art. 1º Fica concedido ao Sr. Maciel Augusto de Lima o Título de Cidadão Mato-grossense, em virtude dos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Maciel Augusto de Lima, 37 anos, nascido em São José do Rio Preto, interior do Estado do São Paulo. No
ano de 2002 aceitou o desafio de mudar de Estado, sair de São Paulo e mudar para o Mato Grosso, vindo
fixar residência na cidade de Várzea Grande. No ano seguinte, começou a estudar Administração na
faculdade Univag.

Os anos se passaram e com uns cinco anos já aqui, houve a necessidade de abrir outra empresa, onde seus
pais se mudaram para cidade de Sinop e lá começaram uma nova caminhada.

No ano de 2009 se casou com Camila e tiveram os filhos Julia, Luiza e o caçula, Pedro.

Aprendeu muita coisa em todos os lugares que morou, fez amigos em todos os lugares, aproveitou cada fase
da vida em cada cidade, com as pessoas que precisava, mas é aqui no Mato Grosso que encontrou seu
chão, seu amor, sua família e sua vida. Sua raiz está nessa terra agora.

Deste modo, pelas razões apresentadas, por seu inconfundível merecimento e por todos os serviços
prestados ao desenvolvimento de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-Grossense ao Senhor Maciel Augusto de Lima, que indiscutivelmente merece todas as honras e
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respeito. Para tanto apresento a proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Novembro de 2018

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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