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Denomina  de  “Deputado  Silvio  Fávero”,  o
Espaço Bicicletário,  do prédio  da Assembleia
Legislativa do 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 Fica denominado de “Deputado Silvio Fávero”, o Espaço Bicicletário, do prédio da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

O Espaço Bicicletário, do prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, fica denominado de "
Deputado Silvio Fávero".

Silvio Antonio Fávero era natural de Umuarama - Paraná, nasceu em 31 de agosto de 1966. Casado, pai de
três filhos, filho do saudoso Seo Sebastião e de Dona Angélica, advogado, empresário, produtor rural, ex
vice Perfeito de Lucas do Rio Verde e estava no exercício do primeiro mandato como Deputado Estadual.

Com histórico de luta começou a trabalhar aos nove anos de idade, para ajudar no sustento da família com
cinco irmãos. À época, trabalhava, com muito orgulho, como feirante subindo e descendo as ladeiras de
Porecatu, no interior do Paraná.

Silvio conciliava o trabalho como feirante com a função de servente de pedreiro. Sua alegria de viver, forte
comunicação, garra e humildade o projetaram ao primeiro emprego numa Cooperativa local, como office-boy
aos 14 anos.

Muito dedicado ao trabalho, obteve promoções e apoio da empresa para avançar nos estudos. Com o apoio
dos amigos e do financiamento público, conseguiu formar em Direito, em Presidente Prudente, interior de
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Incentivado pelo pai Sebastião, chegou em Mato Grosso em 1990, um dos primeiros advogados de Lucas do
Rio Verde – considerado o defensor público com mais ações gratuitas na região.

Auxiliou na instalação do prédio da Justiça do Trabalho para o município, participou da fundação de diversos
bairros da cidade. Por oito anos prestou assessoria jurídica à Câmara de Vereadores de Lucas, atuou,
também, como procurador do município e Secretário de Administração na gestão Otaviano Pivetta.

Em Lucas do Rio Verde fez história junto ao Rotary, inclusive foi um dos fundadores: Lions de Visão,
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Lar do Idoso. Ajudou na implantação da Comarca
do Fórum de Lucas, na instalação da OAB, ocupando inclusive o cargo de vice-presidente da comissão de
meio ambiente.

Em 2016, foi eleito vice-prefeito da cidade de Lucas, com forte atuação a favor do desenvolvimento municipal,
sendo projetado e estimulado popularmente ao cargo de Deputado Estadual. Eleito para o primeiro mandato
parlamentar em 2018, Fávero foi destaque na Assembleia Legislativa de Mato Grosso pela alta produtividade,
autor de centenas de projetos e mais de 20 leis aplicadas em benefício da sociedade, popularmente
conhecido como DEPUTADO ARTILHEIRO.

Pela forte atuação a favor da Segurança Pública de Mato Grosso, Silvio Fávero foi condecorado com
diversas medalhas e homenagens. Dentre elas, a distinta honraria ‘Homens do Mato’, designada pela Polícia
Militar de Mato Grosso, além de uma placa de agradecimento dos sindicatos dos delegados, investigadores,
escrivães e agentes penitenciários pela significativa atuação do parlamentar na reforma da previdência.

Também foi agraciado com a ilustre medalha ‘Mérito Operações Especiais’, pelo Batalhão de Operações
Policiais Especiais (Bope), homenageado pelo Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e pela
Associação de Oficiais da Reserva em Mato Grosso (AORE), com a medalha de 20 anos de serviços
prestados pela associação.

Silvio Fávero era membro titular das comissões de Constituição, Justiça e Redação; Segurança Pública e
Comunitária; Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais; Revisão Territorial dos Municípios,
além de presidir a Comissão Especial para Revisão Geral do Texto do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

A serviço dos cidadãos mato-grossenses, Silvio Fávero atuou de forma responsável, comprometida e efetiva
a favor da população do nosso Estado, provocado pelos dizeres que norteiam, desde sempre, sua atividade
política: É POSSÍVEL FAZER!

Infelizmente, foi mais uma vítima da Covid-19, nos deixando no dia 13 de março deste ano, aos 54 anos de
idade.

Vale lembrar que o Deputado Silvio Fávero foi autor do Projeto de Resolução n° 161/2020, que “Dispõe
sobre a instalação de bicicletários em espaço próprio para visitantes e servidores, em todos os
estacionamentos nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso.”.

Pelos motivos expostos solicitamos o apoio dos nobres Pares, para aprovação do presente Projeto de
Resolução.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Dezembro de 2021

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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