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

A ASSEMBLÉIA 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 Arestides da Silva.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Apresento a honraria ao Senhor Arestides da Silva, nasceu na cidade de Monções, Estado de
São Paulo, em 13 de outubro de 1944, filho de Erginio da Silva Alécio e Cecilia de Almeida
Trindade.
Morou com passagem no povoado de Santana do Sul, Município de Santa Fé do Sul, Estado de
São Paulo. No ano de 1970 a família veio morar no povoado Gleba Paixão, em visita aos
familiares neste mesmo ano, pela profissão foi convidado a permanecer, quando assumiu como
professor e logo após a direção da unidade escolar denominada como Escola Mista da Gleba
Paixão, primeira unidade escolar.
Em 1975 foi indicado para fazer parte da eleição da diretoria do Sindicato Rural sediado no
município de Cáceres - MT, sindicato que abrangia o trecho de Porto Estrela - MT até Vila Bela
da Santíssima Trindade - MT. Devido aos serviços públicos serem concentrados em Cáceres, a
diretoria do Sindicato Rural atuava juntamente nesse período com 04 médicos, 02 dentistas, 01
enfermeira e 02 assistentes para ambulatório médico e emissão de guias para atendimentos no
Hospital São Luiz em Cáceres, além de processos de aposentadoria rural para a população da
região.
Em 1976 foi indicado a ser candidato a vereador por Mirassol D’ Oeste - MT quando o município
de desmembrou de Cáceres - MT, foi eleito com um mandato de 06 anos.
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Em 1982 com a emancipação política de Araputanga - MT foi candidato a prefeito.
Em 1989 foi convidado para fundar um programa social para atender crianças e adolescentes
com apoio do CBIA (Centro Brasileiro da Infância), atendimento a crianças em situações de
riscos.
Com a implantação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), prosseguiu o atendimento
aos jovens através do esporte, lazer e cultura, com recreações, acampamentos, oficinas e
visitas, desde 2016, junto a amigos e voluntários fundou a Associação Crianças e Adolescentes,
CNPJ 27.702.392/0001-97, associação destinada desenvolver atividades complementares às
políticas públicas.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Outubro de 2019

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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