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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SR.  VALDESON
PEREIRA  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-grossesne para o Sr. Valdeson Pereira da Silva.

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

JUSTIFICATIVA

Nascido em 30 de agosto de 1958, na cidade de Iporã no Estado de Goiás, chegou a Mato Grosso dia 05 de
outubro de 1968, onde iniciou seus estudos no colégio Antonio Cristino Cortes e aos 10 (dez) anos já
trabalhava com seu pai e irmãos em uma industria de beneficiamento de cereais.

Anos depois trabalhou como cobrador de ônibus, aos 14 (quatorze) anos iniciou na empresa taxi aério
Garapu, aos 17 (dezessete) ingressou junto a FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB), onde serviu as forças
armadas mlitar atuando no 6º (sexto) comando aéreo - base aérea de Brasilia.

Ao concluir o terceiro do ensino médio, entre as várias funções desenvolvidas, prestou um grande trabalho
como técnico em análise e clinica das comunidades urbanas e indígenas, foi servidor da Secretaria Estadual
de Saúde e da Secretaria de Industria Comercio e Turismo, sendo nomeado chefe do Distrito Industrial do
município de Barra do Garças em 10 de outubro de 1983.

Em 05 de maio de 1984 foi nomeado investigador de policia nos quadros da Policia Judiciaria Civil de Mato
Grosso, onde deu início ao seu grande trabalho em prol da segurança pública do estado. Foi nomeado
membro integrante de segurança do ceremonial do então governador Wilmar Peres de Faria em 1986, em
1990 assumiu a Secretaria Municipal de Patrimônio, no ano de 1991 exerceu o cargo de Secretário
Parlamentar do Deputado Federal Wilmar Peres de Faria.
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No ano de 1992 assumiu o exercício da Delegacia Municipal de Polícia da cidade de Cocalinho, mais tarde,
em 1993 ficou responsável pela Delegacia de Querência, já em 1995 foi chefe de operações da Delegacia
Especializada de Roubos e Furtos no município de Barra do Garças, posteriormente, a pedido do
Governador Dante de Oliveira assumiu a Delegacia de Confresa.

Durante o trabalho na Delegacia Especializada de Menores de Barra do Garças, que assumiu em 1999, no
dia 17 de agosto do mesmo ano sofreu fraturas nas cervicais em uma troca de tiros enfrentando
heroicamente a criminalidade.

 Aposentou dos quadros da Polícia Judiciaria Civil, e em 2003 começou a trabalhar no ramo imobiliário,
construindo mais de 50 (cinquenta) residências nos últimos 15 (quinze) anos para locação e venda.

Coordenou a campanha do vereador mais votado nas eleiçoes de 2012, o ex-prefeito Dr. Paulo Raye, que se
reelegeu em 2016.

Valdeson Pereira da Silva é formado em Segurança Pública e Administração de Empresas pela FIC -
Faculdades Integradas de Cuiabá. É lider sindical e membro fundador da AMAEPC/SIAGESPOC, atualmente
SINPOL - Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso. 

O Sr. Valdeson é casado com com a Sra. Maria Auxiliadora Alves dos Santos Silva. É pai de Wilza Cândida
dos Santos e Silva, Geraldo Pereira da Silva Sobrinho, Vinício Tiburccio dos Santos Silva e de Naghai
Narcizio dos Santos Silva.

Diante de todo o feito, bem como pelos relevantes serviços que o Sr. Valdeson prestou em nosso Estado, é
merecedor do presente título de cidadão mato-grossense, ao tempo que agradeço pelo esforço e trabalho.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Julho de 2019

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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