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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor Flósculo Albano Bezerra.

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

Art. 1º Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Flósculo Albano Bezerra.

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

JUSTIFICATIVA

Flósculo Albano Bezerra nasceu em Picos/PI, em 02 de dezembro de 1963. Filho de Florêncio Bento Bezerra
e Maria Veny Albano Bezerra.

Conheceu Mato Grosso no ano de 1973, quando morava em Santa Helena de Goiás, acompanhando seus
pais, quando estes faziam viagens de negócios (venda à pronta entrega de armarinhos), vindos a residir em
Cuiabá em 26 de julho de 1976.

Veio transferido para a Escola Estadual Nilo Póvoas onde concluiu o 2º grau. Entrou para a Escola Técnica
Federal de Mato Grosso onde concluiu o curso técnico de Edificações.

Em 1984 foi aprovado no vestibular para a Universidade Federal de Mato Grosso onde se formou em
Administração de Empresas.

Seus pais abriram a empresa Armarinhos São Paulo na Avenida Tenente Coronel Duarte em 1976 onde
todos os filhos ajudavam.

No inicio de 1977, seu pai o lançou de vez ao comércio, ao passar a responsabilidade de um carro, uma
carga de mercadorias e um motorista, onde aprendeu a arte de vender. Após isso, entrou definitivamente
para o desenvolvimento dos negócios, e onde havia qualquer começo de atividade comercial (bares, botecos,
mercearias, mercadinhos, supermercados, lojas, bazares, farmácias e drogarias) nas cidades de Cuiabá e
Várzea Grande e seus distritos. Estava pronto para o inicio das relações comerciais e abastecer as
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prateleiras com variadas mercadorias. Viu assim a Grande Cuiabá crescer e multiplicar de tamanho.

Em 1978 começou também a acompanhar seus pais, principalmente sua mãe em suas viagens ao interior do
Estado e tão logo que conseguiu sua CNH, passou a empreender em suas próprias viagens, de onde
assistiu de perto e acompanhou o grande desenvolvimento do Mato Grosso e, sempre presente, onde
houvesse uma porta de comércio aberta.

Diante de tamanha notoriedade, idoneidade e reputação ilibada acima narrada, solicito aos meus nobres
pares a aprovação deste projeto de resolução.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Outubro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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