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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
senhor Paulo Sérgio Aguiar.

        

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tendo em vista o que dispõe o artigo 26, inciso XXVIII, da
Constituição Estadual, RESOLVE:

 

Artigo 1º Fica concedido ao Senhor Paulo Sérgio Aguiar, o Título de Cidadão Mato-grossense.

 

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

.

JUSTIFICATIVA

É notório que nas últimas décadas, o Estado de Mato Grosso, tem recebido um intenso fluxo migratório,
sendo este das mais variadas regiões de nosso país. Nesse sentido, cabe a nós, representantes deste
Estado, prestar reconhecimento a alguns desses novos cidadãos, como é o caso do Paulo Sérgio Aguiar.

Em 1996, Paulo Sérgio Aguiar chegou a Mato Grosso, com apenas 24 anos, já formado em Direito, para
trabalhar com parte da sua família que já residia no estado. Já naquela época auxiliava na produção agrícola
em Primavera do Leste (243 km de Cuiabá). 

Natural de Engenheiro Beltrão, sudoeste do Paraná, desde cedo despertou a vocação para o trabalho
agrícola, atuando arduamente para fortalecer o desenvolvimento das culturas do algodão e da soja. Ao longo
do tempo, conseguiu ganhar destaque entre produtores não só de Mato Grosso, mas do Brasil.

O grupo empresarial que lidera alcança 400 trabalhadores em propriedades rurais localizadas em Novo São
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Joaquim, Confresa, Querência e Ribeirão Cascalheira. Pela expertise alcançada profissionalmente, foi eleito
em 2019 para comandar a Associação Mato-Grossense de Produtores de Algodão (Ampa) para o triênio
2020-2022.  

Nesse período em que esta à frente da entidade, Paulo Aguiar sempre buscou liderar e fortalecer a
representatividade dos produtores rurais e empresários envolvidos na cadeia do agronegócio frente a causas
sociais. A exemplo, ainda em 2020, ajudou a reunir mais de R$ 20 milhões em doações para ações de
enfrentamento a Covid-19. 

Em outra vertente, reuniu milhares de donativos que foram levados a unidades de saúde do estado, para que
estas pudessem atender os pacientes que chegavam em suas filas para pedirem auxílio durante este
período de pandemia. Complementarmente, firmou parceria no movimento Agro Fraterno, para arrecadar
doações com objetivo de mitigar os efeitos do Covid-19 sobre famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Este ano Paulo Aguiar completa 26 anos como residente em Mato Grosso e desde sempre trabalhando para,
junto da sua família, fortalecer a cadeia agrícola estadual. Casado com Clésia Aguiar há 25 anos, com quem
tem dois filhos, recebe hoje o reconhecimento e título de cidadão mato-grossense pelos seus trabalhos
prestados

 

Por todos os seus predicados, por sua elevada contribuição para o desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso, é que cumpre-me apresentar e submeter o presente Projeto de Resolução – Título de Cidadão
Mato-grossense ao senhor Paulo Sérgio Aguiar, à qualificada apreciação de meus ilustres Pares, aos quais
conclamo, nesta oportunidade, para dispensarem à matéria o devido apoio para a sua acolhida e a merecida
aprovação.

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                              

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Fevereiro de 2022

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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