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Concede o Título de cidadão Mato-Grossense ao
senhor CELSO CARLOS 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 CELSO CARLOS DA SILVA.

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

JUSTIFICATIVA

Nascido em 1945, na cidade paulista de Andradina –SP, filho de Grimbaldi José da Silva e
Leonídia Fábris da Silva, desde muito novo sempre trabalhou com seus pais em
propriedades rurais.

No ano de 1974 deixou Andradina-SP rumo ao longínquo Vale do Guaporé, na BR 364, KM
580, local denominado Areia Branca, na época Município de Vila Bela da Santíssima
Trindade-MT, para trabalharem com pecuária leiteira em fazenda de sua propriedade e de
seu finado pai. 

No ano de 1979 mudou-se para o Município de Mirassol D´Oeste com seus três filhos e
esposa, para cuidar de sua propriedade rural localizada no Município de Cáceres.

Naquela época enfrentou toda a dificuldade de locomoção, pois ainda não haviam
estradas asfaltadas, nem cidades como hoje. Ajudou ativamente a desbravar toda uma
região do Estado.

Em 1984 foi eleito vice-presidente da Cooprocami, destilaria de álcool do Município de
Mirassol D´Oeste, cargo exercido por 10 anos.

Foi sócio do frigorífico de Mirassol  D´Oeste após sua saída da Cooprocami e foi
presidente do diretório do antigo partido político PFL por muitos anos, sendo sempre
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reconhecido como uma liderança política da região.

Atualmente, aos 73 anos de idade, reside em Várzea Grande, Município no qual está
implantando uma distribuidora de combustível juntamente com sua família.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Agosto de 2018

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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