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Concede a Comenda Dante de Oliveira ao
Ilustríssimo Senhor Francisco de Arruda
Machado.

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 a Comenda Dante de Oliveira ao Ilustríssimo Senhor Francisco de Arruda Machado
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Francisco de Arruda Machado, popularmente conhecido como professor Chico Peixe, nascido em Cuiabá no
dia 04 de outubro de 1952, é Mestre em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
(1983) e Doutor em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (2003). É professor
aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Tem experiência na área de Ecologia e Meio Ambiente, Ictiologia (peixes: hábitos alimentares, alimentação e
história natural e taxonomia) e impactos em corpos hídricos (barragens e métodos de transposição de
peixes), assim como perícias ambientais atuando nas regiões do Pantanal e Amazônia Mato-grossense.
Atualmente exerce o cargo de Assessor Especial no Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
assessorando nas questões ambientais relacionadas com peixes e animais de modo geral.
O biólogo participou ativamente de todas as audiências públicas para debater o Projeto Cota Zero em 2019,
onde condenou a proposta do governo apontando que a pesca artesanal ou profissional responsável não
acaba com os peixes.
Como observado em seu distinto currículo, a atuação do professor Francisco de Arruda Machado, Chico
Peixe, faz jus a concessão desta importante honraria.
Destarte, por todas as razões apresentadas, por suas qualidades pessoais e reconhecida capacidade
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profissional, por todos os relevantes serviços prestados é que proponho a concessão da COMENDA DANTE
DE OLIVEIRA, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito, contando com a aprovação dos
nobres pares.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Julho de 2021

Wilson Santos
Deputado Estadual
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