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

       

A Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o que dispõe o Artigo 26,
XXVIII, da Constituição Estadual e o artigo 171, inciso VIII, do regimento Interno, R E S O L V
E:

 

 

Artigo 1º. Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor “Celso da Silva Dornellas”, Título de
Cidadão Mato-grossense, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

 

Artigo 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Agosto de 2015

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

CELSO DA SILVA DORNELLAS, nascido na cidade de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, em 31 de
dezembro de 1970, filho de Manuel Dornellas Filho e Geracina Eleotério da Silva Dornellas, casado com a
Senhora Lucimar Maria Dornellas há 24 anos, pai de quatro filhos: Vagner Dornellas “In Memorian”, Júnior
Celso Dornellas, Vitor Hugo Dornellas e Letícia Gabrielly Dornellas.

 

Celso da Silva Dornellas chegou a São José do Rio Claro, em 30 de junho de 1988 e nunca mais voltou.
Veio a passeio visitar sua irmã Telma “In Memorian”, retornou a sua terra natal e trouxe seus pais e os
irmãos: Cesar e Sidnei, que continuam morando até os dias de hoje em São José do Rio Claro.

 

Celso da Silva deu início ao seu trabalho no município como técnico em eletrônica durante 2 anos, quando
começou a integrar a equipe de Rádio Gaspar, onde desenvolveu várias funções, chegando a direção da
emissora. No início de 1993 foi contratado pela Eletromóveis Martinello e em 1994 assumiu a gerência da
loja de São José do Rio Claro.

 

Em 31 de março de 1988 chegou a Barra do Bugres para inaugurar a filial de número 12 da rede, e
permaneceu até abril de 1999. De maio de 1999 até maio de 2005, comandou a pasta de seguros da
agência do Banco Bradesco de Barra do Bugres.

 

De maio de 2005 a maio de 2007 gerenciou uma das filiais da Móveis Linck, na cidade de Barra do Bugres,
quando foi contratado para gerenciar a Rádio Ativa de Barra do Bugres recém-inaugurada.

 

Em 2008 arrendou a emissora e está à frente da mesma até hoje. Assumiu o site WWW.barranews.com.br
em 2009, pensando em levar informações para a região. Atualmente comanda o site WWW.ponto6.com.br
que é de sua propriedade, e hoje é uma das principais fontes de informação do Médio Norte.

 

Concluiu o ensino médio no ano de 2001 e atualmente cursa o terceiro semestre de marketing pela UNP.
Também é voluntário do grupo de Mediação e Conciliação de conflitos do Juizado especial de Barra do
Brugres e Rotariano desde 1996.

 

 

                                      

                                                          CELSO DA SILVA DORNELLAS

 

“O homem que escreveu sua história de vida, em vários setores comerciais. Dando transparência em
todas as funções exercida ao longo de sua história nas Américas do Sul e Central”.

 



Exposto isto, submeto ao elevado descortino de meus ilustres Pares, a presente proposição legislativa, aos
quais conclamo manifestarem-se pela sua acolhida e merecida aprovação, como medida da mais lídima
justiça.
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