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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor Marcio de Assis Soares.

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

        Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Marcio de Assis Soares.

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

JUSTIFICATIVA

MARCIO DE ASSIS SOARES, Nascido em 19 de março de 1978 na cidade de cacoal no estado de rondônia,
aos 05 meses seu pai e sua mãe mudaram-se para a cidade de cuiabá onde fixaram residencia no bairro
cidade alta. É Casado com elenice barbosa martins de assis soares, onde teve os filhos joão victor barbosa
martins de assis soares, danielle barbosa martins e maricelle barbosa martins.

Em julho 1999 após concluir o ensino médio, ingressou no serviço público na forma de contrato como agente
de saúde, sendo que, em 13 de novembro de 2000, ingressou na gloriosa policia militar do estado de mato
grosso através de concurso público, inciando assim o curso de formação, sendo declarado soldado da policia
militar em 21 de abril de 2001.

Em fevereiro de 2015 iniciou na faculdade pitagoras/unopar o curso de tecnólogo em logistica, colando grau
em 26 de agosto de 2017, e em Junho de 2019 Inicou sua pós graduação pelo instituto cotemar/mg, mba em
logisitca e cadeia de suprimentos, Depois de diversas atuações em vários municípios do estado, assis foi
enviado a servir na assembleia legislativa do estado de mato grosso em 02 de abril de 2019, onde se
encontra até o presente momento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Dezembro de 2019
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