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Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Sr. Inspetor Adriano Carvalho, 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 Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao Sr. Inspetor Adriano Carvalho, pelos relevantes
trabalhos prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

Inspetor Adriano Carvalho, natural de São Paulo, nascido em 28 de Março de 1974, hoje com 47 anos de
idade, foi candidato ao cargo de vereador em Primavera do Leste pelo PODE, onde foi eleito pelo voto
de 433 cidadãos primaverense.

Premiado como Policial Destaque, o inspetor Adriano Carvalho, recebeu a premiação sendo eleito pelo voto
popular, um grande marco em sua carreira, podendo ser reconhecido pela sociedade de forma justa e integra.

Esta nova conquista é o reflexo de seu árduo trabalho prestado a Polícia Rodoviária Federal, e desde 2021
assumindo mais um compromisso com a população de Primavera do Leste, fazendo parte da bancada de
Vereadores do município.

Para o Vereador Inspetor Adriano, não há palavras para descrever o momento de alegria à todas as pessoas
que puderam proporcionar mais esse momento de reconhecimento, agradecendo a todos qpelo voto e pela
confiança em seu trabalho, tanto no poder legislativo, quando à PRF.

Diante de mais essa aclamação, Adriano reforça o seu compromisso com a população primaverense, para
continuar confiando em seu trabalho, para que nos próximos anos, possa estar representando a sociedade
através de seu trabalho na casa de leis.

Por sua contribuição para o desenvolvimento político e social do Estado de Mato Grosso, o Sr. Adriano
Carvalho merece o reconhecimento designado por meio do Título de Cidadão Mato-Grossense e, portanto,
conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Novembro de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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