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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Antônio Célio da Silva.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1°. Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Antônio Célio da Silva, professor e
vereador no Município de Santa Terezinha.

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

JUSTIFICATIVA

Antônio Célio da Silva, chegou no Mato Grosso em 1998, precisamente as margens do Rio Araguaia no
município de Santa Terezinha, e vindo da sua cidade natal Mercês do interior de Minas Gerais.

Na época, recém formado em técnico em Agropecuária, teve sua primeira oportunidade de trabalho na
Fazenda Codeara “Companhia de Desenvolvimento do Araguaia”, a convite do engenheiro florestal Marco
Antônio Arantes, na época o gerente da fazenda.

Também lecionou por 15 anos na Escola de ensino Fundamental Rosália Ianinni Conde, com a inserção de
disciplinas profissionalizantes na área agropecuária.

Posteriormente já formado pela UNEMAT na licenciatura em Ciências Biológicas, em 2014 tomou posse no
concurso público para professor de Ciências Químicas e Biológicas, após tornou-se microempreendedor no
ramo do comércio agropecuário até 2016 quando não conseguiu mais conciliar a carreira de professor com o
comércio. E a paixão pela educação falou mais forte!

Em 2020 foi eleito vereador como candidato mais votado no município de Santa Terezinha, com a
responsabilidade de representar a educação e a agricultura.

Antônio Célio é casado com Janinha Mariotti.
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Pela imensa contribuição social como profissional e gestor público, tendo contribuído para o desenvolvimento
e crescimento do Estado de Mato Grosso em especial ao município de Santa Terezinha e Região do
Araguaia.

Dessa feita, pelos relevantes serviços prestados na área da educação pública e a sociedade Mato-grossense,
solicito a aprovação do Projeto de Resolução que ora submetemos à deliberação dos nobres Parlamentares
desta Casa de Leis.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Junho de 2022

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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