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Concede  a  comenda  Dante  de  Oliveira  ao
senhor Valdilei Santana do Valle.

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 a COMENDA DANTE DE OLIVEIRA ao Senhor Valdilei Santana do Valle, nos termos da
Resolução n° 4.414/2016.

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

JUSTIFICATIVA

Por meio da presente resolução, pretendemos conceder homenagem ao ilustre cidadão de muitas
realizações no Estado de Mato Grosso. 

Nascido em Cuiabá no dia 27 de julho de 1955, Valdilei Valle casou-se com Maria Alencar Taques do
Valle, com quem teve dois filhos, Luciano Alencar Taques do Valle e Waldiley Alencar Taques do Valle
Junior.

Exerceu função de fiscalização em postos fiscais da SEFAZ/MT por pelo menos 20 anos, no tempo em
que o Estado de Mato Grosso não possuía infraestrutura de rodovias e postos fiscais, passando até 30
dias longe da família, para arrecadar tributos ao Estado.

Sempre apoiando a esposa, Maria Taques, também participou da coordenação em parceria com a
Prefeitura de Cuiabá, para a realização de obras de canalização e recuperação de área alagada no Bairro
Jardim Petrópolis, por volta dos anos de 1998, que resultaram na prevenção de enchentes na Rua 09 e
casas do bairro, além de prevenir enchente na Avenida Carmindo de Campos, no Cuiabá Tênis Clube e
Rua Pedregal do Bairro Barbado, em Cuiabá.

Também participou, em parceira com a Associação de Produtores Rurais da Comunidade da Piúva, no
município de Barão de Melgaço, na realização do projeto de capacitação e aquisição de materiais para o
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desenvolvimento da Apicultura local, formando profissionais para o exercício da atividade econômica.

Nesse mesmo período, ainda apoiou a busca junto a Secretaria de Cultura de Mato Grosso viabilizar a
recuperação do casarão antigo e a igreja da Comunidade da Piúva no município de Barão de Melgaço,
onde obras foram realizadas, além do tombamento do local como patrimônio histórico.

Por último apoiou a apresentação de projetos para terraplanagem e construção de estrada vicinal
interligando por terra a cidade de Várzea Grande a região da comunidade da Piúva, em Barão de
Melgaço.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Junho de 2019
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Deputado Estadual
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