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CONCEDE
TÍTULO
DE
CIDADÃO
MATO-GROSSENSE AO SENHOR WANDERLEY
VIEIRA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:
Art. 1° - Conceder ao Senhor WANDERLEY VIEIRA, o Título de Cidadão Mato-Grossense.
Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

WANDERLEY VIEIRA, natural de Terra Roxa, Estado do Paraná, nascido no dia 11 de janeiro de 1969,
aonde viveu até os seis anos de idade. Depois se mudou para o Estado de Mato Grosso, para a cidade de
Novo Horizonte do Norte ainda na época em que era Distrito de Porto dos Gaúchos.
Quarto filho do casal de agricultores; Francisco Albani Vieira e Manoelina de Azevedo Vieira, no total de nove
irmãos.
Casado há 27 anos com Rozangela Dias Vieira, e pai dos filhos Maria Eduarda Dias Vieira e Bruno Henrique
Vieira.
Chegando a Horizonte do Norte, no dia 18 de agosto do ano de 1945, época em que havia muitas
dificuldades por falta de transportes, saúde e educação, pois tudo era muito distante e o transporte era feito a
pé, com cavalo ou de bicicleta.
Com muito sacrifício desbravaram a floresta para posterior fazer o plantio de lavoura de café.
Trabalhou e morou na roça até os 19 anos de idade ajudando seus pais e irmãos na renda familiar, estudou
somente em escola pública desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio completo, formado em Gestão
Pública pela UNINTER – Centro Universitário Internacional.
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Em 1989, começou a trabalhar no serviço Público Municipal na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do
Norte, tendo um amplo conhecimento, pois, passou por vários Departamentos, tais como: Finanças,
Planejamento, Administração e Contabilidade, onde esta até a data de hoje.
Hoje, além de funcionário público, é produtor rural com uma pequena propriedade rural no Município da onde
complementa a renda familiar.
Destarte, por todas as razões apresentadas, por todos os relevantes serviços prestados, proponho a
concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor WANDERLEY VIEIRA, 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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