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Dá  o  nome  de  “Flozino  Rocha  da  Silva”  ao
trecho da Rodovia Estadual MT-100 que passa
pelos  municípios  de  Torixoréu  a  Pontal  do
Araguaia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei: 

Art. 1º Dá o nome de "Flozino Rocha da Silva" ao trecho da Rodovia Estadual MT-100 que passa pelos
municípios de Torixoréu a Pontal do Araguaia. 

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

JUSTIFICATIVA

Flozino Rocha da SIlva, nascido em 23 de junho de 1942 na cidade de Torixoréu, iniciou sua carreira
profissional como Professor, e em novembro de 1964 assumiu um cargo no Banco do Brasil. Em conjunto
com o trabalho, estudou e graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso
(UFMT) no ano de 1969.

Em 28 de junho de 1969 Flozino se casou com Samia Lotfi Rocha da Silva, com quem teve dois filhos, Luis
Afonso Lotfi Rocha da Silva e Michell Loftfi Rocha da Silva. Homem acolhedor que era, sempre teve as
portas de sua casa aberta a seus familiares, apoiando e corroborando para que todos estudassem e
obtivessem melhores condições de vida. 

Aposentando-se no ano de 1992 no Banco do Brasil, Flozino não parou por aí. Entre 1992 e 1999
administrou o Cartório do 2º Ofício de registro de imóveis da cidade de Cuiabá, em conjunto com o então
titular Philippe Pereira Leite. 

No ano de 2000, Florino retornou para sua amada terra natal, lugar o qual sempre se preocupou e contribuiu
para o desenvolvimento. Um amigo, poeta, sonhador, guerreiro e lutador por seus ideais, Florino não media
esforços para ver os seus sonhos concretizados, dentre seus feitos ao longo dos anos, contribuiu na criação
de uma Associação dos Filhos e Amigos de Torixoréu e do Leilão de Bezerras da cidade; fez campanhas de
conscientização para que a população desse preferência aos produtos do comércio local, a fim de promover
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o desenvolvimento da cidade; participou da criação do Sindicato dos Produtores Rurais de Torixoréu; doou
terras para a instalação de um recinto de leilões, que em homenagem a seu pai, levou o nome de “Recinto
de Leilões Filogenio da Rocha”. 

Pelo exposto, apresentamos o presente Projeto de Lei conclamando o apoio dos Nobres Pares para a
regular tramitação e consequente, aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Setembro de 2020

 

Max Russi
Deputado Estadual
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