
Projeto de resolução - svndvodl

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: svndvodl
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
16/10/2018
Projeto de resolução nº 679/2018
Protocolo nº 5686/2018
Processo nº 1256/2018
 

Autor: Dep. Baiano Filho

CONCEDE AO SENHOR LUCINEI APARECIDO
A M A R O ,  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE.

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 ao senhor LUCINEI APARECIDO AMARO, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

LUCINEI APARECIDO AMARO nasceu no município de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, em 08
de outubro de 1962, filho do senhor Bendito Amaro e dona Sebastiana Amaro, casado a 37 anos com a
senhora Maria de Lurdes Amaro, com quem teve três filhos e sete netos.

Em 1985 mudou-se para Mato Grosso, no município de Sinop, onde iniciou os trabalhos no setor madeireiro
em 1986, e desde então vem oferecendo oportunidades de empregos e ajudando a promover o
desenvolvimento e crescimento de Sinop e região.

Logo após a sua chegada em Sinop, se tornou um participante atuante na Paróquia São Cristóvão, junto a
Diretoria Católica da Paróquia São Cristóvão durante 13 anos, onde foi eleito por 3 (três) mandatos de 2
(dois) anos como Presidente, que através de muito empenho e dedicação contribuiu em várias conquistas
importantes para a Comunidade São Cristóvão, dentre elas, as principais são: a construção do novo salão de
festa da Paróquia e a construção da praça da Paróquia São Cristóvão, que se tornou um ícone do bairro,
onde as famílias se reúnem para seus entretenimentos.

LUCINEI APARECIDO AMARO hoje com os seus 57 anos de idade e com 34 anos de munícipe de Sinop,
ocupa o cargo de Vice Presidente do Sindicato das Indústrias Madeireira do Estado de Mato Grosso –
SINDUSMAD, onde está filiado há mais de 21 anos.

Pela imensa contribuição social como cidadão, atleta, profissional das artes marciais e com seu reconhecido
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espirito de voluntário, tem contribuído para o desenvolvimento e crescimento do Estado de Mato Grosso em
especial no município de Sinop.

Destarte, por todas estas razões apresentada, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor
LUCINEI APARECIDO AMARO que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito.

Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Agosto de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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