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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Gledisson Fleury.

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

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Gledisson Fleury.

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

JUSTIFICATIVA

Gledisson Fleury, 59 anos, casado com Marilza Conceição Lima da Silva Fleury, cuiabana, funcionária
pública do TJMT, nasceu em 02 de fevereiro de 1958, em Pirenópolis/GO, é filho de Albace Fleury, (In
Memorian) e Celina de Pina Fleury, 94, que reside em Goiânia, Goiás. É pai de: Marytza Antonelle D’Áustria
Fleury, 26, Administradora; Haysa Vitória D’Áustria Fleury, 25, Arquiteta; e Iza Gabriella D’Áustria Fleury, 18,
acadêmica de Direito, residentes e domiciliadas em Cuiabá.

Passou a infância na cidade de Inhumas, Goiás, onde iniciou os estudos em 1962 (4 anos); em 1967 (9 anos)
ingressou no Instituto de Educação Luca Pacciolo, Escola Comercial, onde conclui o ginásio em 1972.  Em
1974 aos 16 anos, cursando o científico, começou a trabalhar na Rede de Supermercado Meia Ponte (1974 -
1976), empresa com seis filiais, no interior do Estado de Goiás, exercendo o cargo de Chefe de Faturamento
da Rede. Em 1976, mudou-se sozinho para Goiânia para terminar o curso científico e fazer o pré-vestibular
no Colégio Carlos Chagas, trabalhando na PUC/GO, no Departamento Pessoal. Em 1979 tornou-se
empresário no ramo de cerealista, passou no vestibular na Pontifícia Universidade Católica de Goiás –
PUC/GO, para Administração de Empresas até 1983.

Em 1984, recebeu proposta para atuar em Mato Grosso, sendo contratado pela Cia. Brasileira de Alimentos
– COBAL, empresa de economia mista, vinculada ao Ministério da Agricultura, para assumir o
Gerenciamento da Unidade Industrial de Rondonópolis, unidade de beneficiamento de arroz, para
distribuição nacional à Rede Somar, supermercados volantes da COBAL e o varejo conveniado privado,
onde atuava como abastecedor e regulador de preços, principalmente nos novos municípios, à época, que
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estavam sendo criados no Estado de Mato Grosso (Sinop, Lucas do Rio Verde, Vera, Carmem etc.) e em
outras Unidades da Federação, exercendo o papel social de vital importância para o desenvolvimento
regional.

Em 1989, assumiu a Gerência Estadual da COBAL, com sede em Cuiabá, para preparar a empresa para a
fusão entre a CFP, CIBRAZEM e COBAL, onde em 1991 foi criada a CONAB – Cia. Nacional de
Abastecimento.

Nesse ínterim, junto à Diretoria da COBAL em Brasília, conseguiu que as empresas cerealistas instaladas no
Distrito Industrial de Cuiabá e de outros municípios de Mato Grosso, como Barra do Garça, Cáceres, Jaciara,
Primavera do Leste e outras, beneficiassem a produção de arroz que estava armazenada em Mato Grosso, e
que sempre era transferida para Goiás (Anápolis), para ser industrializado naquele Estado.

Após seguidas solicitações à Diretoria, onde afirmava que Mato Grosso era um Estado produtor e não
industrializador, consegue comprovar que existiam empresas potenciais capazes de realizar esse trabalho e
que estavam ociosas na ocasião, com isso consegue a aprovação para o beneficiamento e distribuição,
colocando o produto à disposição das empresas através de pregões. Realizou inúmeras reuniões com os
empresários do setor, onde todos foram beneficiados com lotes de arroz a serem industrializados e
entregues em várias regiões do Brasil, para atender o Ministério da Educação – FAE, no Programa de
Merenda Escolar.

Em 1990, a COBAL foi procurada pela LBA - Legião Brasileira de Assistência, empresa ligada a
Primeira-Dama da Presidência da República, por intermédio da sua Superintendência e dos Senadores de
Mato Grosso, propondo o fornecimento de cestas básicas no final de ano, para pelo menos 50% das
Prefeituras dos Municípios de Mato Grosso, cujo orçamento já havia sido liberado. De posse do valor orçado
e locado, fornece cestas básicas conforme solicitado, disponibilizando, não para 50%, mas sim, para 100%
das Prefeituras dos Municípios do Estado de Mato Grosso para que todas fossem beneficiadas com o
programa, e assim foi realizado com sucesso.

Em 1992, deixou a empresa após desacordo político ao cargo de Superintendente da já criada CONAB.

Desta data até hoje, permanece em Mato Grosso, trabalhando na iniciativa privada, com lançamentos de
novos produtos, através da AGRON - Agroindustrial S/A (1993 - 1.995), empresa de beneficiamento de
cereais. Trouxe também, na ocasião, a distribuição de Leite Longa Vida, inserindo a mudança do hábito de
consumo, que até então não tinha.

Posteriormente, ingressou na atividade de Gerenciamento de Redes de Supermercados, como Big Lar (1995
- 2001), Hiper Ideal (2001 - 2004), Modelo (2004 - 2007).

Retornou para a faculdade, após 20 anos de formado, para cursar novamente o curso de Administração de
Empresas, buscando novas ferramentas atualizadas.

Especializou-se em Educação Ambiental, para contribuição e aplicação do conhecimento obtido nas
necessidades gerenciais do varejo.

Em 2008, iniciou a vida de Docente, na UNIC – Universidade de Cuiabá, nas disciplinas dos cursos de
Administração de Empresas e Tecnólogos, para levar conhecimento prático aos acadêmicos.

Em 2012/2014 cursou Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional, na Faculdade ALFA, em Goiânia,
cujo estudo científico foi a formação de Cluster’s/APL na bacia leiteira de Mato Grosso, dissertado com base
em pesquisa da Região do Alto Paraguai.

Atualmente é Empresário de Administração de Apoio Gerencial e Mercadológico da Indústria de Laticínios
Marajoara do Norte Ltda. – Leite Nenê; e Síndico Profissional de Condomínios Residenciais.

Na Maçonaria – GOB-MT (desde 2002), galga os cargos de Aprendiz a Venerável Mestre, ocupando
atualmente o cargo de Deputado Federal Maçônico, sempre participando dos trabalhos para-maçônicos,
dentre eles a implantação do primeiro Shriners Hospital for Children na América do Sul, cuja sede fica nos
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Estados Unidos.

Com 34 anos de Mato Grosso, traz consigo o amor por esta terra que a considera como sua terra natal.

Por estas considerações, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os relevantes serviços
prestados a sociedade do Estado de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-grossense ao Senhor Gledisson Fleury, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Agosto de 2018

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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