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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Faissal Jorge Calil Filho.

      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 Faissal Jorge Calil Filho.  

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

JUSTIFICATIVA

Apresento a honraria ao senhor Faissal Jorge Calil Filho, nasceu na cidade de São Sepé/RS,
filho de uma professora e de um agricultor, veio, como muitos, ainda novo para Cuiabá,
acompanhando toda sua família em busca de uma nova vida. É o mais novo de seis irmãos.
Estudou em escola pública e aos 21 anos graduou-se em Direito, pautado em defender a justiça.

Foi Vereador por Cuiabá entre os anos 2013 a 2016, com 3.592 votos.  

Presidente da CCJ - Comissão de Constituição e Justiça (2013/2014).

Vice-presidente do Legislativo cuiabano.

Bacharel em Direito, atuou no Juizado Especial do bairro Tijucal por mais de uma década e
também no Juizado Especial Itinerante, ônibus do poder judiciário responsável por atender a
população residente em localidades distantes, oferecendo ao cidadão toda a estrutura jurídica
necessária.

Foi assessor jurídico no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Foi Presidente fundador da Associação Política Jovem - APJ, entidade destinada à formação
política, moral e cívica de jovens.
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No ano de 2018 foi eleito deputado estadual com 20.509 votos, sempre muito atuante, visando o
bem estar do cidadão.

Faissal, desde muito jovem trabalha e luta pelo povo mato-grossense através de seus mandatos,
e de ações que realiza diariamente.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Novembro de 2019

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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