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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Admir Pereira.

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

JUSTIFICATIVA

Apresento a honraria ao senhor Admir Pereira, nasceu na cidade de Flórida Paulista no Estado
de São Paulo, no dia 12 de abril de 1953, pois sua mãe precisou ser submetida a uma
cesariana e o hospital mais próximo para esse procedimento, era naquela cidade vizinha. Sua
verdadeira origem é na zona rural do município de Pacaembu-SP, a cinco quilômetros da sede
do município.
Fez o curso primário numa escola na zona rural no Bairro do Sete daquele município, concluído
em 1963, apesar da distância da sede do povoado ser de cinco quilômetros, fazia esse percurso
no entardecer para estudar no período noturno, isso após ter trabalhado o dia todo em serviços
braçais na lavoura do sítio da família.
Assim, concluiu o curso ginasial em 1967, o curso colegial em 1970, e o curso Técnico em
Contabilidade em 1973 e o Curso Superior em Ciências Contábeis pela Universidade de MaríliaUnimar em 1979.
Em 1971, ao completar 18 anos, alistou-se no Exército Brasileiro e serviu o Tiro de Guerra na
cidade de Pacaembu, época em que, com o apoio dos seus tios Filomena Lucas Apolinário e
Antônio Apolinário Lucas, que tem um escritório contábil, deram-lhe um emprego de Auxiliar de
Escritório, alimentação e alojamento.
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Em 20 de abril de 1974, casou-se com Aparecida Maria da Silva Pereira, com quem teve três
filhas, Liliam Adriana, Kaliane Cristina e Wailka Roberta.
No mês de fevereiro de 1978, montou seu próprio escritório de contabilidade na cidade de
Pacaembu, denominado Escritório Confiança, que dentro de sua clientela, havia um parente dos
proprietários do Grupo Cometa, estabelecido na cidade de Mirassol D´Oeste-MT. O grupo
empresarial precisavam urgentemente de um Contador, e por sua indicação fui imediatamente
contratado pelo grupo, e em janeiro de 1987 passamos a residir na cidade de Mirassol D´Oeste,
na função de contador, tendo ficado até 1990, quando os irmãos Francis Maris Cruz e Marcos
Roberto Cruz, dissolveram a sociedade e seguiu com sócio Marcos Roberto trabalhando na
Orion Veículos (Toyota) até 1994.
Teve rápidas passagens como contador em outras empresas como no Fricol- Frigorífico Centro
Oeste Ltda e Fordata Formulários Contínuos Ltda, até 18 de Setembro de 1988, quando
novamente montei um novo Escritório Contábil, o qual mantenho até a data de hoje, localizado
na Avenida Couto Magalhães, 2.158- Sala 12, Centro- Várzea Grande-MT, denominado Titã
Contabilidade.
Isso evidencia que toda sua vida profissional foi voltada para o ramo contábil, sempre
orientando seus clientes a contribuírem justo e corretamente para com a arrecadação de
tributos à Fazenda Pública deste magnífico Estado.
Em 1994, divorciou da Aparecida Maria da Silva Pereira e desde 29 de agosto de 1995, mantem
uma União Estável com a senhora Cleuci Fátima de Faria com a qual tem uma filha com 21
anos de nome Polímnia de Faria Pereira que este ano conclui o curso de Direito pela Univag.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Novembro de 2019

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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