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Concede o titulo de cidadão mato-grossense ao
senhor  FERNANDO  AUGUSTO  CAMPOS  DE
PAULA.

        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 o titulo de cidadão mato-grossense ao senhor FERNANDO AUGUSTO. CAMPOS DE
PAULA.

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

JUSTIFICATIVA

Por meio da presente propositura concedemos o titulo de cidadão mato-grossense ao senhor FERNANDO
AUGUSTO CAMPOS DE PAULA.

O senhor FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA.

Filho de Manoel Osvaldo de Paula e Carlinda Campos de Paula, nasceu em Goiânia-GO no dia 18 de abril
de 1976, e veio para Cuiabá-MT ainda pequeno.

Estudou no Colégio Salesiano São Gonçalo até a oitava série, e o segundo grau na Escola Técnica Federal.
Na Faculdade, cursou Direito pela Universidade de Cuiabá – Unic, onde junho de 2001, concluiu a
graduação tornando-se Bacharel em Direito.

 Em 2002 foi aprovado no exame da Ordem, do Conselho Seccional do Mato Grosso, e ingressou nos
quadros, tendo como inscrição OAB/MT 7.561, exercendo a advocacia há 20 (vinte) anos.

 É Pós-Graduado em Direito Processual Cível, pela UNIC, conclusão em 2005 e Pós-Graduado Lato Sensu
em Direito Público pela Faculdade Invest de Ciências e Tecnologia, conclusão 2017. Fez parte da Comissão
Eleitoral OAB/MT eleição ano de 2012 como membro, eleição essa um tanto complicada pela pluralidade de
candidatos.
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 Em 27 de maio de 2005, casou-se com Tamara Nolasco da Silva Campos, e dessa união nasceram 2 (dois)
filhos, João Lucas, 16 anos, e Rafael, 10 anos. Homem livre e de bons costumes, sempre busca seu
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual.

Tem ainda como dever essencial, o amor a família, o devotamento a Pátria e obediência a Lei. Nunca mediu
esforços para ajudar seus familiares, amigos e os mais necessitados, pois acredita que a nossa passagem
nesse plano não é apenas para adquirir bens materiais, e sim para servir uns aos outros.

Apaixonado pelo futebol, é Flamenguista desde pequeno, paixão essa herdada do pai. Gosta de destacar
que teve a oportunidade em 2006 de participar do Campeonato Brasileiro de Futebol dos Advogados do
Brasil sediado em Goiânia[1]GO, cidade de nascença.

 Ressalta que não obstante ter vindo ainda pequeno para Cuiabá, seus filhos terem nascidos aqui, amar
essa cidade, e se declarar cuiabano de Tchapa e Cruz, seus amigos sempre brincavam e diziam que não,
pois era nascido em Goiânia.

 Posto isso, não esconde a vontade de bater no peito e dizer que é autêntico Cuiabano de Tchapa e Cruz

Pelos relevantes serviços prestados a sociedade mato-grossense entendemos ser o senhor FERNANDO
AUGUSTO CAMPOS DE PAULA merecedor do titulo de cidadão mato-grossense.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Junho de 2022

 

Nininho
Deputado Estadual
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