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C O N C E D E  O  T I T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  PAULO
EUGÊNIO  MARCILIO.

        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 o Titulo de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Paulo Eugênio Marcilio.

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

JUSTIFICATIVA

Estado civil: casado com Celaine de Paula Souza Marcilio

Filhos: Ana Luiza Marcilio - 11 anos, Otávio Marcilio Neto -7 anos

Nasceu em Maringá- PR, em 14 de novembro de 1974, faz hoje 45 anos.

Chegou no Estado de Mato Grosso com apenas 1 ano de idade, onde seus pais fixaram residência no
município de novo horizonte do norte e hoje tem residência na cidade de nova monte verde. Onde cresceu e
aprendeu a gostar do estado que o adotou e da cidade que o acolheu

Procurou sempre ser um jovem atuante em sua comunidade, oferecendo o melhor de si para construir uma
Nova Monte Verde mais digna para os filhos naturais e adotivos. Participou de atividades significativas e
importantes para o crescimento do município.

Com brilhantismo exerceu o cargo de vereador, no período 2000 a 2004, sendo presidente da câmara
municipal nos anos 2000 a 2002. Como legislador fez jus ao crédito que a população lhe dedicou propondo
leis de interesse coletivo e sendo um persistente fiscalizador da aplicação dos recursos pelo poder executivo.
Foi um vereado de muitas lutas pela grandeza do município de Nova Monte Verde.

Hoje desenvolve suas atividades como comerciante e pecuarista em Nova Monte Verde, contribuindo com o
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crescimento no município e do estado de Mato Grosso.

Iniciou sua vida leonistica como leo, no município de Juara

No ano de 1989 foi fundado o Lions Clube de Nova Monte Verde e Paulo Eugênio foi o seu primeiro
presidente.

Sendo um leão de juba larga e dedicado ao movimento leonístico, exerceu o cargo de presidente por mais 3
(três) vezes.

Como associado ativo, Paulo Eugênio, ocupou cargos na diretoria do seu clube, sempre procurando servir,
sem esperar recompensa, fazer o melhor de si para atender os mais carentes.

É um leão de juba larga esteve presente em ações importantes do seu Lions Clube, sendo elas de serviços
comunitários e humanitários ou na realização daquelas de arrecadação de fundos. Nunca deixou de servir,
mesmo estando fora dos cargos que exerceu. É um exemplo de leão dedicado e referência no Distrito LB-4.

Desse modo, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e
merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Novembro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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