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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Francisco Junior Firmino Teixeira.

       

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 Francisco Junior Firmino Teixeira.

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

JUSTIFICATIVA

Nascido na cidade de Pedra Branca, no Estado do Ceará, o senhor Francisco Junior Firmino Teixeira chegou
em Cuiabá em 1986 com 16 anos de idade, morando no bairro Planalto.

Passou a juventude contribuindo com o desenvolvimento social do bairro e em 1997 entrou para Igreja Cristã,
passando a auxiliar a comunidade local com responsabilidade, compromisso, dinamismo e transparência,
com o intuito de expandir o evangelho de Cristo aos que necessitavam.

A obra redentora de Cristo foi e é um marco na vida do Pastor Francisco Junior, que em pouco tempo foi
reconhecido ministerialmente a cooperador, diácono, presbítero, liderando e desenvolvendo ações sociais
com o departamento infantil, de jovens, novos convertidos, coral, EBD e com toda comunidade.

Em 2009 foi sagrado a evangelista e virou pastor no bairro Itamarati por dois anos e meio. Pastoreou a igreja
no bairro Novo Mato Grosso por seis anos e meio. Em 2018 foi reconhecido o pastorado e com isso foi
transferido para o Vila Arthur em Várzea Grande.

O senhor Francisco Junior Firmino Teixeira é casado Lucileide Francisca da Luz Teixeira, pai de Francisco
Alves Teixeira Neto, Naama da Luz Teixeira e Ismael da Luz Teixeira.

Por estas considerações, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade brasileira e do Estado de

1



Projeto de resolução - m1sq9u1y

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Francisco Junior
Firmino Teixeira, 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.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Setembro de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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