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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
senhor Júnior César Leite da Silva.

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 Título de Cidadão Mato-grossense ao senhor Júnior César Leite da Silva, pelos relevantes
serviços prestados à sociedade do Estado de Mato Grosso.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Fevereiro de 2016

 

José Carlos Junqueira de Araújo
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Júnior César Leite da Silva, filho de Antônio Leite da Silva e Lucinda Aparecida da Silva, nasceu no município
de Santa Fé, Estado do Paraná, no dia 09 de Junho de 1971. Casado com Patrícia Andrade, têm 6 filhos: João
Lucas de Oliveira nascido em 27/10/1994, Amanda Cássia de Oliveira nascida em 16/01/1996, Jordana Leite
da Silva nascida em 26/12/2013, Alex Zopeletto com 24 anos, Natan Gabriel dos Santos Andrade nascido em
19/10/1994 e Jady Andrade Iserhardt nascida em 07/06/2001.

Chegou à Mato Grosso ainda criança com sua família, estabeleceram-se no município de Sinop e lá viveram
por 30 anos. Juntamente com seus irmãos, ajudava seu pai no campo e a desbravar aquela região.

Júnior César também é popularmente conhecido como “Júnior Pé no Chão” em homenagem ao seu saudoso
pai também conhecido como “Antônio Pé no Chão”, pelo hábito de andarem rotineiramente descalços.
Pernambucano de Guaranhuns, seu pai foi um dos colonizadores de Sinop, União Sul e Gleba Celeste.

Anos depois, Júnior passou a residir em Sorriso, onde entrou para a política e disputou 3 candidaturas: em
2010 para Deputado Estadual pelo PRB, em 2012 para Vice-Prefeito e em 2014 ficou como Suplente de
Deputado Estadual. Por 4 anos foi presidente do PRB em Sorriso e no final de 2015 filiou-se ao Partido
Solidariedade.

Desenvolve um trabalho social em Sorriso ajudando os pequenos produtores rurais, além de lutar pela
Reforma Agrária na região. Trabalha arduamente para que famílias tenham um pedaço de terra para plantar,
motivo este que é apoiador do Projeto Associação dos Trabalhadores Rurais Pé no Chão, local onde 65
famílias já estão residindo e cultivando na terra para que a região de Sorriso também produza alimentos ao
invés de somente grandes lavouras de milho e soja. “Júnior Pé no Chão” é um homem de coragem e atitudes,
lutando sempre pelo que é justo.

Destarte, por todas as razões apresentadas e seus relevantes serviços prestados à sociedade
mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense ao senhor Júnior César Leite
da Silva, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para tanto, apresento a proposição
Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação.
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