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Conceder Título de Cidadão Matogrossense ao
Senhor Juvenal Paiva da Silva, pelos relevantes
trabalhos prestados ao estado de Mato Grosso.

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

        Art. 1º Conceder Título de Cidadão Matogrossense ao Senhor Juvenal Paiva da Silva, pelos
relevantes trabalhos prestados ao estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de resolução se justifica pelos inúmeros trabalhos prestados pelo senhor Juvenal Paiva
da Silva, nascido em 11 de novembro 1963, natural de Lago do Junco, Estado do Maranhão.

Formou em História pela UFMT/UFR, especialista em Gestão Escolar. Veio para Mato Grosso desde 2006, e
estabeleceu morada em Rondonópolis desde 2008, onde trabalhou como cobrador de ônibus na Empresa
TCR (transporte coletivo de Rondonópolis), depois na Empresa Cidade de Pedra de Rondonópolis.

Trabalha ha 14 anos como agente de vigilância na prefeitura de Rondonópolis, além disso é sindicalista, já
participou nos movimentos de associação de bairros, tendo atuação em vários conselhos deliberativos
escolares e conselhos de educação.

Atualmente é presidente do conselho deliberativo da escola sagrado coração de Jesus, e membro do
conselho municipal de educação do município de Rondonópolis, MT.

É filiado desde 1997 ao PT, partido dos trabalhadores de Rondonópolis, já tendo ocupado a presidência do
referido Partido.

Um defensor nato dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente dos que mais precisam,
como também um guerreiro na defesa da educação infantil em período integral, para atender as famílias
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carentes de nosso município, como também defendo as políticas públicas, tanto na educação, saúde e
habitação gratuita e de qualidade para os pobres e necessitados de Rondonópolis.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Março de 2020

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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