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Concede o Título de Cidadão Mato Grossense
ao Sr. Valdinei Holanda Moraes.

        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. Valdinei Holanda Moraes.

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

JUSTIFICATIVA

Valdinei Holanda Moraes, nasceu 13 de setembro de 1966 em Japurá-PR. Nei, como é conhecido, chegou
ao município de Sinop - Mato Grosso em 1976, com sua mãe Geni Holanda Campelo,  ela trabalhando com
venda de roupas e ele, desde os 10 anos, trabalhando em farmácias. Ficou em Sinop até 1986, quando foi
para Juara e continuou trabalhando em farmácias no município, até montar seu próprio estabelecimento, no
ano de 1992, a Nei Drogas.

O Sr. Valdinei é casado com a Sra. Rosane Vicente Nascimento Moraes a 26 anos e tem duas filhas: Thais
Alessandra Nascimento Moraes e Leticia Nascimento Moraes, Thaís, farmacêutica e Letícia, estudante de
medicina.

Ao longo de sua vida de migrante, Nei exerceu várias funções nas atividades de classe de grande
reconhecimento, como: Escola Cenecista, ACRIVALE - Associação dos Criadores do Vale do Arinos, Escola
Pestalozzi e Rotary Clube.

Atuou como presidente da Escola Cenecista por 8 anos e presidente da Escola Pestalozzi no mandato de
2003-2004, onde coordenou a construção da Escola Pestalozzi, participando ainda em três outras gestões,
como tesoureiro.

Eleito presidente da ACRIVALE 2003-2004, foi responsável pela construção do Tatersal de leilões no
município de Juara e reeleito em 2007-2008 coordenou a construção da arquibancada, para 4000 pessoas e
de 96 camarotes. Além dos mandatos como presidente, ele participou de mais três mandatos como
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tesoureiro da Associação.

Também presidente da Comissão de Construção da Casa de Passagem, foi o responsável pela construção
da casa do menor ( Casa de Passagem) e da Associação dos moradores de Rua - AAMOR.

Valdinei esteve presidindo o Rotary Clube por três gestões, assim como, por mais duas gestões foi
tesoureiro. Sua participação de grande importância foi na construção da vaca mecânica, para fabricação de
leite, entregue as crianças de família de baixa renda.

Um homem, íntegro, honesto, batalhador, que desde muito cedo lutou para viver e sobreviver neste mundo.
Já esteve influído na vida política, mas não seguiu este veio. Manteve-se no meio privado, de onde mostra
que também pode fazer a diferença.

Assim, solicito o apoio dos nobres Pares, para aprovação deste Projeto.

 

 

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Março de 2018

 

Pedro Satélite
Deputado Estadual
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