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Concede o titulo de cidadão mato-grossense ao
Senhor Hélio Márcio Gonçalves da Silva

Concede o titulo de cidadã mato-grossense à Senhora Sidnalva Costa Serra. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe inciso VIII dvo Art. 171 do Regimento Interno
desta casa de leis, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Conceder o titulo de cidadão mato-grossense ao Senhor Hélio Márcio Gonçalves da Silva.

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

JUSTIFICATIVA

o Dr. Hélio Márcio Gonçalves da Silva, nasceu em Maracaí, interior de São Paulo, no dia 03 de dezembro de
1974. Com 16 anos veio para Mato Grosso, junto com o seu avô materno, senhor Saturnino Gonçalvez e foi
morar no distrito do município de Diamantino chamado Deciolândia. Lá trabalhou como peão de fazenda e
vaqueiro, tocando boiadas no estradão. 

Com 22 anos foi morar em Tangará da Serra, com os seus pais que vieram de São Paulo estabelecer
moradia em Mato Grosso. Nesta época foi estudar no NEP antigo Núcleo Interno de Educação de Jovens e
Adultos, atual EJA, concluindo o ensino médio aos 23 anos de idade. 

Militante da Pastoral da Juventude fez a primeira faculdade de filosofia na PUC - Goiânia. Retornou a
Tangará da Serra como professor de filosofia, e atuou como militante no Sindicato dos Trabalhadores da
Educação – SINTEP. 

No ano 2002 foi eleito vereador em Tangara da Serra, e posteriormente, Presidente da Câmara Municipal,
onde enfrentou um grande processo de combate a corrupção. 

No ano 2007, foi aprovado no concurso público do Estado de Mato Grosso e continuou a lecionar. No ano de
2012 foi aprovado no curso de medicina na Universidade Federal de Mato Grosso, colando grau em 2018,
quando foi para o município de Lucas do Rio Verde fazer residência em Medicina da Família e Comunidade.
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Hoje Hélio Marcio atua na região de Tangará da Serra na saúde suplementar como também no SUS; lutou
na linha de frente de combate ao covid19 na UTI e no Pronto Atendimento. 

Pelas razões expostas, solicito apoio dos meus pares para aprovação da presente propositura.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Junho de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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