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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:

 "A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Faissal Jorge Calil Filho, vem manifestar votos especiais de
CONGRATULAÇÕES ao Prefeito Ari Lafin, pelos serviços prestados ao município de Sorriso Estado de
Mato Grosso".

JUSTIFICATIVA

Ari Lafin é filho de Artur Lafin (em memória) e Alcondia Lafin, irmão de Maria Aparecida Lafin e casado com
Jucélia Ferro com quem tem um filho, Gabriel.

Ari Genézio Lafin é natural de Nova Santa Rosa (Paraná), nasceu em 29 de outubro de 1972. Em 1984, Lafin,
então com 12 anos de idade, acompanhou a família em mudança para Sorriso.

Iniciou sua carreira profissional aos 13 anos de idade em 1986 como office boy, até 1995 quando tornou-se
empresário no ramo gráfico e de comunicação visual.

No município mato-grossense, criou raízes. Foi atleta de voleibol, líder de atividades culturais e esportivas do
município, formou-se Técnico Contábil pela Escola Estadual Mário Spinelli.

Em 1999, então com 28 anos de idade, entrou para a política elegendo-se vereador pela primeira vez para a
Legislatura 2000/2004. Fato que se repetiu nas Legislaturas 2005/2008 e 2009/2012, sendo que nos anos de
2011 a 2012 licenciou-se do cargo de vereador para exercer a função de secretário de Governo no mandato
do então prefeito Chicão Bedin.

Em 2001 foi Presidente da Câmara de Vereadores. Em 2014 elegeu-se suplente de Deputado Estadual. Em
2016, Lafin foi eleito prefeito de Sorriso para o mandato 2017/2020. No biênio 2017/2018, Lafin exerceu
também a função de presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Teles Pires.
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O prefeito Ari Lafin anunciou em 19 de Fevereiro de 2019, pela manhã em entrevista coletiva, não terá
Carnaval popular. A verba que seria usada para a festa carnavalesca, orçada em R$150 mil, será destinada
para realização de cirurgia dos olhos. Com o valor serão realizados 200 procedimentos cirúrgicos, sendo 150
cirurgias de pterígio e 50 cirurgias de cataratas.

 “Entendemos que o carnaval é importante, mas a prioridade desta gestão é cuidar das pessoas. Então
vamos usar o dinheiro público que seria destinado para a festividade de carnaval para melhorar a visão de
quem quase não enxerga por falta de uma cirurgia”.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Fevereiro de 2019

 

Faissal
Deputado Estadual
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