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Conceder Título de Cidadão Matogrossense ao
Senhor  Valdeir  Pereira,  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 Valdeir Pereira, 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 Valdeir Pereira
nascido na cidade de Terra Rica, estado do Paraná, há 39 anos.

Valdeir Pereira é o mais novo dos  irmãos. Foi um desbravador desde cedo. Veio para Mato Grosso em 1984,
com a família, correndo atrás do sonho de terra para cultivar.

Ele, os pais, irmãos e tios vieram na onda da colonização do estado, se firmando na promessa de um
pedaço de chão, na zona rural da Serrinha atualmente pertencente a Juara (15 km da cidade de Porto dos
Gaúchos), ainda pertencente ao município de São José do Rio Claro, no norte de Mato Grosso. 

Valdeir e a família viveram dificuldades imensas, no desbravamento da região entre eles a malária. A família
Trabalhou na abertura da região, ainda quando se utilizado o machado e a foice como principal instrumento
para abertura das áreas rurais,  com extrativismo do látex da seringa, roceiros e em atividade madeireira,
entregador e vedendor de leite e verduras, e caixa de supermercado. E o sonho do pedaço de terra,
infelizmente não se realizou. 

Mas em 2004, prestou vestibular para o curso de graduação em Letras, na Unemat, em Sinop. Valdeir foi o
único filho de seus pais a ter um curso superior e *pós graduação em gestão escolar.
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Hoje, atua como professor efetivo da rede pública municipal de ensino, em Sinop. Em 2009 ingressou no
movimento sindical, na luta por dignidade e valorização dos trabalhadores da educação pública.

Após sua experiência como dirigente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso,
subsede de Sinop, assumiu o cargo de diretor Regional da entidade e atualmente é presidente estadual do
Sintep/MT.

Valdeir constitui uma linda família com Rejane Gomes Martins composta pelas duas filhas juntamente com
suas três  enteadas e um enteado. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Agosto de 2020

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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