
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 098/10

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Maurício Alves Pena Junior

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º Fica concedido ao Maurício Alves Pena Junior o título de cidadão espírito-santense.

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

Sala das Sessões, 05 de novembro de 2010.

CESAR COLNAGO

DEPUTADO ESTADUAL - PSDB

JUSTIFICATIVA

Maurício Alves Pena Junior, nasceu em Monte Carmelo, Minas Gerais, no alto Paranaíba, aos
05 de março de 1961, sendo filho de Mauricio Alves Da Silva e Maria Eunice Pena Alves, e o
terceiro filho de 6 irmãos.

Cursou o ensino básico no Colégio Estadual Gregoriano Canedo, onde terminou o ciclo básico
em  1976,  período  em  que  também  exercia  a  função  de  Operário  na  Indústria  de  Cerâmica
Única Lassi  até o início do curso na escola  Agrotécnica Federal  de Uberlândia,  para onde se
mudou no ano de 1977.

Concluiu  o  curso  de  Técnico  em Agropecuária  no  ano  de  1979  e  no  ano  seguinte  começa  o
curso de Ciências Sociais.



Após  sua  formatura  começa no  jornal  Primeira  Hora  de  Uberlândia,  onde  chega  ao  cargo  de
diretor geral.

No ano de 1982 coordena a campanha de Zaire Rezende ao cargo de prefeito de Uberlândia e
a  campanha  de  Tancredo  Neves  na  região  do  triângulo  mineiro  ao  cargo  de  governador  do
estado.

No ano seguinte vai  para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e fica até o ano de 1988
ocupando o cargo de Chefe da Comissão de Orçamento da Casa, quando volta a Uberlândia
para coordenar a campanha a prefeito do senhor Virgilio Galassi, sendo vitoriosa a Campanha,
onde  passa  a  ocupar  o  cargo de  Secretário  de  Planejamento,  Trânsito  e  Transporte,  período
em que conclui o curso de pós-graduação em trânsito pela Universidade Federal de Uberlândia.

Coordenação a implantação do plano diretor da cidade e inicia o moderno sistema integrado de
transporte urbano hoje um dos mais modernos do país.

Cursou mestrado em Marketing e Propaganda na Universidade de São Paulo.

Fundou  junto  com  mais  três  amigos  o  instituto  de  pesquisa  fontes  e  dados  e  mais  tarde  a
empresa Midsign Uqe passou a atuar também em Uberaba e Goiânia.

No  ano  de  2005  veio  ao  Espírito  Santo  fazer  uma  pesquisa  par  a  instalação  de  mais  uma
unidade  no  período  de  carnaval  daquele  ano,  o  resultado  foi  tão  animador  que  já  naquele
mesmo  período  deixou  alugado  um  barracão  no  bairro  de  goiabeiras  e  um  apartamento  no
Jardim Camburi onde reside até hoje.


