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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma: A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante requerimento do Deputado
Elizeu Nascimento, vem manifestar nas mais efusivas congratulações e reconhecimento público pelo Senhor
Sebastião Francisco Leite do município de Cuiabá/MT.

JUSTIFICATIVA

A proposição visa manifestar nas mais efusivas congratulações e reconhecimento público pela trajetória
como empresário no ramo Gráfico, um pequeno relato sobre a carreira do senhor Sebastião Francisco Leite,
nascido na Barra do Árica, município de Santo Antônio de Leverger, que em 1968 a 1976, começou a
trabalhar na antiga CEMAT, na função de técnico em operações de Usina hidroelétrica, começando como
funcionário contratado no setor gráfico, na empresa Rio Gráfica do seu amigo Joaquim, e pela brilhante visão
empreendedora, veio a constituir sua própria empresa antiga Gráfica Autêntica LTDA, em sociedade com
Sergio Hermínio do Nascimento (in memoriam),  funcionando durante 8 anos na rua Miranda Reis, bairro
Poção, Cuiabá, só mudando após ter constituído a própria sede no mesmo bairro, empreendendo no setor a
42 anos, vencendo as dificuldades e hoje Gráfica e Editora Agiliza, figura pública no ramo por desenvolver
um trabalho independente e honesto na cidade de Cuiabá - MT.

Portanto, pelo trabalho de Excelência desenvolvido, os empreendedorismos fazem jus ao reconhecimento
desta Casa de Leis, por ser referência de dedicação, empenho, comprometimento com a segurança pública
da população Mato-grossense.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Março de 2022
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