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CONCEDE A COMENDA FILINTO MÜLLER AO
SENHOR VALDINEI MAURO DE SOUZA.

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

        Art. 1º º Fica concedida a Comenda FILINTO MÜLLER ao senhor Valdinei Mauro de Souza.

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

JUSTIFICATIVA

 

 

Nascido dia 11/10/1969, em  Nortelandia- MT
De uma Família muito humilde e da roça, seus pais Juvercilha e Oraides (in Memorian) criou os filhos no
interior de Mato Grosso com muita Luta.

Valdinei casado com Cristiana Souza, 3 filhos e agora com 9 netos, atua no ramo de mineração a mais ou
menos 30 anos, ama o Mato Grosso e costuma dizer que Pocone é seu pai e sua mãe, gerando hoje mais de
1000 empregos direto e 500 indireto. Ama a cidade de Poconé e tem no coração de fazer a maior obra social
do Estado.

Empresário do ramo de mineração, sempre foi um entusiasta das riquezas de Mato Grosso e sempre
acreditou no potencial do Estado, investindo e criando centenas de vagas de emprego, fomentando a nossa
economia e contribuindo para que Mato Grosso seja destaque no cenário nacional, mesmo no período de
pandemia ao qual o mundo passou nos últimos anos.

Posto isto, contando com o apoio dos Nobres Deputados para aprovação do presente Projeto de Resolução,
tendo em vista a contribuição do homenageado em prol do desenvolvimento de nosso Estado, razão pela
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qual entendo ser merecedor da Comenda Filinto Müller.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Junho de 2022

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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