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Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Senhor VALCIR CASAGRANDE.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o artigo 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

 

Art. 1º Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor VALCIR CASAGRANDE, pelos relevantes
serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Outubro de 2016

 

Wagner Ramos
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Valcir Casagrande, filho de Orides Casagrande e Vanis Casagrande, nasceu em 27 de maio de 1966
em Barracão/PR. É casado com Luci Vania Conci Casagrande e tem um filho Rodrigo Casagrande.

 

Nascido em Barracão/PR e criado em Salgado Filho/PR, filho de pequeno agricultor cresceu trabalhando no
sitio da família, casou-se aos 21 anos e aos 24 saiu do sitio para trabalhar como funcionário público na
prefeitura de Salgado Filho.

 

Em 1993 veio para Campo Novo do Parecis/MT onde abriu uma pequena mercearia, que após muito
trabalho e dedicação cresceu e tornou-se o renomado “Supermercado Real” empresa esta que pertence até
hoje a sua família.

 

Em 2003 mudou-se para o município de Sapezal, onde abriu outro Supermercado do qual é
proprietário atualmente, além de também atuar como agricultor em uma fazenda no município de
Comodoro/MT.

 

Valcir Casagrande, homem trabalhador e empreendedor, que aqui fincou suas raízes gerando emprego,
renda e riquezas nesta terra. E é por estas e outras razões, que nos levaram a propor aos Nobres Deputados
esta justa homenagem ao Senhor Valcir Casagrande, por seus trabalhos prestados e por sua parcela de
contribuição ao progresso do Estado de Mato Grosso.
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