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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Moacir José Outeiro Pinto.

        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 Moacir José Outeiro Pinto.

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

JUSTIFICATIVA

Nascido na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, em 27 de fevereiro de 1971, filho de
Geraldo Outeiro Pinto e Sandra Aparecida de Oliveira Pinto, é casado com Elaine Frizzo. Tem três filhos:
Giovanna Frizzo (28), Laura Frizzo Outeiro Pinto (20) e Murillo Gabriel Outeiro Pinto, e é avô de Arthur
Outeiro Pinto 1 ano e 6 meses.

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO nascido na cidade de Campinas, interior do Estado de São
Paulo localizada à 89 quilômetros da capital São Paulo, iniciou toda sua experiência de vida e profissional
até os 22 anos em sua cidade natal ainda enquanto bancário do antigo Banco Real, quando então migrou
para a capital São Paulo ainda na década de 1990.

Retomou para sua cidade natal com 27 anos no ano de 1996, já carregando a formação em
Ciências da Computação e especializado em Gerenciamento de Projetos atuando fortemente como consultor
em gestão empresarial.

Prestou consultoria em gestão empresarial em mais de 84 empresas no país, bem como também
exerceu a atividade de analista de negócios de uma grande empresa brasileira de software e automação,
prestando serviços junto à grandes empresas na cidade de Cuiabá, duas no ramo de loja de departamentos,
uma no ramo de comunicações e duas no ramo agropecuário.
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Muito encantado com a cidade de Cuiabá - MT, resolveu no fim de 2003 se instalar na cidade
com intuito de exercer sua atividade, ainda muito escassa de profissionais na cidade, bem como aproveitar o
clima que se apresentava muito favorável à sua filha mais nova de 3 (três) anos de idade que sofria de
bronquite alérgica.

Desembarcou em Cuiabá efetivamente com sua esposa e duas filhas, uma de 3 anos e outra de
10 anos no dia 11/01/2004.

 

No aeroporto a única pessoa que o esperava era o taxista previamente contratado para
recebê-los.

Residiu em um hotel na Av. Coronel Escolástico aguardando o caminhão de sua mudança
chegar.

Já havia previamente alugado um apartamento muito simples no bairro Bosque da Saúde, no
entanto, por sua surpresa foi avisado que sua mudança atrasaria mais de 30 dias.

Não possuindo condições financeiras para pagar o hotel por esses 30 dias, resolveu mudar[1]se
para o apartamento sem móvel algum, o que foi ajudado por seus clientes que emprestaram moveis de seus
mostruários para sua utilização até que seus moveis chegassem.

Matriculou suas filhas junto ao Colégio CIN, sua esposa cuidou da casa e este seguiu sua vida
profissional junto a Consultoria e Gestão para empresas em Cuiabá ao longo de 2004 em parceria com um
escritório de atendimento local.

Antes mesmo de terminar o ano de 2004, foi convidado a fazer parte da Ordem Maçônica por um
desses conhecidos clientes, processo esse que já estava sendo iniciado em Campinas, por ora interrompido
pela mudança de cidade.

Em 19/03/2005 foi iniciado Aprendiz Maçom na Augusta e Respeitável Loja Simbólica Razão
Numero IV filada ao Grande Oriente do Brasil Mato Grosso e Federada ao Grande Oriente do Brasil.

Mesmo exercendo atividade profissional para melhorar a qualidade da gestão das Empresas
Cuiabanas, produziu seu primeiro Livro chamado Do Meio-Dia à Meia Noite - Compêndios Maçônicos de
Primeiro Grau, editado pela Editora Madras (São Paulo -SP) em 2007 com mais de 30.000 unidades
vendidas no país e no exterior, sendo o primeiro Escritor Maçom da Cidade de Cuiabá à produzir uma obra
literária de âmbito internacional em que junto aos temas maçônicos, levava toda uma história da cidade de
Cuiabá fundida com a história da maçonaria na cidade.

Isso lhe resultou em convites para palestrar junto a eventos nas mais diversas cidades e capitais
do Brasil, levando o nome da cidade de Cuiabá a todos os recantos nacionais se não bastasse em 2008
lançou seu segundo livro, ainda abordando temas maçônicos, o livro carregava o Título de Entre a
Compósita e a Toscana - Mistérios e Reflexões de um c companheiro Maçom, editado pela Editora à Trolha
(Londrina - PR) e distribuído nacional e internacionalmente.

Já conhecido no meio em nível nacional e internacional, foi convidado a participar de vários
eventos Brasileiros e Internacionais sobre o tema, além de sua participação como coautor em vários outras
obras do gênero.
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Seguindo com suas atividades amplas profissionais, maçônicas e filantrópicas por excelência, foi
em 2010 que realizou o Lançamento de seu Terceiro Livro, Convite aos Mistério Maçônicos — Uma insólita
Viagem ao Símbolo Perdido, um livro para os mais diversos leitores, pois abordava e esclarecia temas
obscuros do Livro o Símbolo Perdido de Daw Brow lançado em 2009, procurando com isso desmitificar todo
o mistério criado pelo renomado escritor acerca das coisas maçônicas.

A editora neste momento foi local, foi a KCM, editora cuiabana que distribuiu o Livro para os
recônditos cantos de todo nosso imenso Brasil Isso lhe rendeu a oportunidade de palestrar em Brasília no
auditório da UNIP para mais de 2.000 pessoas em comemoração aos 50 anos de nosso Distrito Federal.

Atualmente dentre vários títulos maçônicos, é reconhecido junto a Ordem como Mestre Maçom
Instalado.

Em 2011, realizou um dos feitos que lhe trouxe muita felicidade, instituiu o projeto Soldado Boina
Azul.

Todos lembram do Haiti, país ultrajado por sua própria gente com interesses escusos, em que o
Brasil foi uma dos comandos mais promissores entre todos os Países que resolveram ajudar e que lá se
instalaram com suas tropas de paz.

Sob os auspícios da ONU, os soldados brasileiros ajudaram a reconstruir o moral e a vida
daquela gente sofrida Sabendo que essa notícia não era clara o suficiente na sociedade, liderou o projeto e
conseguiu extrair mais de 2.500 cartinhas de estudantes, idosos e órfãos destinadas ao SOLDADO BOINA
AZUL, tudo antes de uma pequena palestra que era realizada para explicar o que os soldados brasileiros lá
estavam realizando.

Em um processo logístico complexo, conseguiu entregar cada uma das cartinhas realizadas aos
mais de 2.500 soldados brasileiros servindo à ONU, motivando e reconhecendo o trabalho desses
abnegados soldados à serviço da paz mundial.

Fato inédito com registro para a cidade de Cuiabá, Infelizmente não conseguimos o apoio do
poder público, mas com movimentação dos particulares atingimos nosso propósito, e mais uma vez levamos
o nome de nossa capital Cuiabá no cenário internacional.

Ainda no ano de 2011, já com seus 42 anos, decidiu incentivar sua filha mais velha ao ENEM
também realizando o exame, o que por sua surpresa conseguiu pontuação suficiente para tentar uma vaga
no Curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, e lá começou a cursar em paralelo à sua filha
que iniciou o mesmo curso na UNIC.

Passaram-se os anos, ainda exercendo suas atividades de consultoria em gestão Empresarial,
no ano de 2016, mesmo diante de 03 grandes greves de professores no decorrer de da Universidade, bem
como aprovação prévia de 100% dos professores.

Após 2 anos de graduação e já exercendo fortemente a profissão de Advogado, foi convidado a
ministrar aulas de Direito junto aos alunos do curso de Administração da Universidade Federal de Mato
Grosso de forma voluntária, o que prontamente aceitou e vem sendo Professor Voluntário daquela instituição
até o presente (Exceção ao período COVID-19).

Atualmente exerce a Advocacia em âmbito Civil, Eleitoral, Administrativo e Empresarial em
escritório próprio e independente.
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Entre o período de 2016 até o presente, por uma necessidade médica iniciou a prática do
esporte de ciclismo, fundando em 2017 o maior clube de ciclismo da cidade de Cuiabá, o UltraCycling Club
com mais de 400 componentes ativos, o que perdura até hoje, promovendo de forma voluntária a prática do
ciclismo como um dos meios para se manter uma vida saudável.

Sua filha maior, hoje também graduada em Direito, não exerce a advocacia por ser impedida,
dada suas funções no Ministério Público de Mato Grosso.

Sua filha mais nova e estudando o 6º Semestre de Economia, empreendedora como é, mantém
com a mãe (esposa de Moacir) um Delivery de Saladas Especiais em Cuiabá.

Por estas considerações, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade brasileira e do
Estado de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Moacir
José Outeiro Pinto, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e
merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Junho de 2022

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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