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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao
Sr. Claudiomiro Henrique Vieira.

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

        Art. 1º Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Claudiomiro Henrique Vieira.

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

Claudiomiro Henrique Vieira (Chico Tello), natural de Caarapó MS, nascido em 26 de setembro de 1977,
casado com Jeciane Alves Damas Vieira, pai de Ian Henrique Damas Vieira e filho de Benedito Henrique
Vieira e Regina Sebastiana Vieira.

Mora em Mato Grosso desde 1980, ano em que seus pais saíram de Mato Grosso do Sul para São José do
Rio Claro.  No ano de 1983, mudou-se para Guarantã do Norte, cidade aonde concluiu o ensino médio e
iniciou a carreira na profissão de comunicador na Radio Enauan, no ano de 1996.  Em 1998 através de uma
oportunidade iniciou o trabalho como repórter e apresentador de TV, na Produtora CDM Vídeos e TV
Guarantã.

Atuou como Assessor de Comunicação da Prefeitura de Guarantã do Norte na última gestão do prefeito
Lutero Siqueira da Silva (2000/2004), e na assessoria da Câmara de Vereadores, no biênio 2005/2006, na
presidência do então vereador Elio Valeria da Silva (Elio Dentista).

Em 2007, mudou-se para a cidade de Juína onde prestou serviço na área da comunicação na TV Liberdade
(SBT), No mesmo ano mudou-se para Nova Mutum onde atuou inicialmente  na TV Mutum (SBT), logo após
foi convidado para trabalhar na TV Cidade (rede tv). Em 2012 a convite do diretor da TV Arinos passou a
apresentar o programa Balanço Geral, e na rádio do mesmo grupo de comunicação o jornal “Manhã
Noticias”. Hoje continua apresentando ambos os programas no Grupo Arinos.

É uma pessoa que nos transmite diariamente todas as notícias e que faz isso com amor e dedicação. A vida
na área de comunicação serve apenas para pessoas preparadas e prontas para se dedicar com exclusidade.
Por este e vários outros motivos solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação deste Título de Cidadão
Mato grossense, afim de agradecer ao esforço e dedicação ao longo destes mais de 25 anos em prol do
povo matogrossense.
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