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Concede Título de Cidadão Mato-grossense a
Corival Alves do Carmo.

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 Título de Cidadão Mato-grossense a Corival Alves do Carmo.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Corival Alves do Carmo, nasceu no dia 28/05/1941, na cidade de Jataí –GO, filho de dona Aurora Alves de
Lima e do senhor José Carmo e Silva. É o quarto de sete filhos, com nove anos de idade iniciou o
aprendizado de sapateiro o que se tornou exímio em fazer botas de cano safonadas, na adolescência
praticou esportes destacando-se no futebol fazendo parte do time da cidade como lateral esquerdo. Estudou
até a segunda série ginasial no Colégio Estadual Nestório Ribeiro em Jataí . Casado há 50 anos com a
senhora Maria Londina Benevides Alves, com quem teve 04 filhos.
Na década de 60, iniciava uma nova jornada, recém casado com a senhora Maria Londina Benevides Alves
mudaram-se para a cidade de Barra do Garças em Mato Grosso e juntamente com os irmãos para iniciar a
atividade empresarial em outro estado. Nascia alí a primeira casa de móveis da cidade a qual se chamou
“Moveis Aurora” nome dado em homenagem a sua mãe. A loja de Moveis Aurora se tornou referencia em
moveis e eletrodomésticos na região Araguaia, mais tarde abrindo novas filiais nas cidades de nova
xavantina, Agua Boa, e São Felix do Araguaia gerando emprego e renda para Barra do Garças e região.
Pelos idos de 1969 ingressou na Loja Maçônica Acácia do Araguaia, naquela época as consagrações do rito
eram realizadas em Guiratinga/MT chegando ao grau de Mestre Maçom. Em 1978, deixou o comércio de
moveis e a sociedade com os irmãos para fundar a primeira Concessionária Fiat na região Araguaia
denominada “ Autonorte” revenda de veículos Fiat. Nesta mesma época recebia das mãos do então Ministro
De Minas e Energia, senhor Cesar Cals, licença para abertura do garimpo de ouro Araés, em Nova
Xavantina nascia alí a Mineradora Menino Jesus de Praga que anos depois foi vendida para uma empresa
de São Paulo. Foi o primeiro membro da Ordem Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer no Estado de Mato
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Grosso, hoje expandida por todo país e no exterior.
Para tanto, apresento a proposição legislativa e peço apoio dos Nobres Pares para a sua acolhida e
merecida aprovação.
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