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Projeto  de  Resolução  -  Concede  Título  de
Cidadão  Mato  Grossense  ao  Sr  CRISTIANO
GOMES E CUNHA.

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

        Art. 1º Concede Título de Cidadão Mato Grossense ao Senhor CRISTIANO GOMES E CUNHA, 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 06 de Dezembro de 2016

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Cristiano Gomes e Cunha
Cristiano Gomes e Cunha, nascido em São Miguel do Araguaia - Goiás, filho do Sr. Edson Rocha Cunha e
Sra. Rosimar Gomes e Cunha, casado com a Sra. Janete Soares da Silva Cunha, pai de três filhos.

Ainda infante passa a residir no município de Santa Terezinha, onde escreve uma trajetória embasada na
conquista árdua pelo trabalho desenvolvido, desenvolvendo a nítida aptidão como empresário do setor
comercial.

A visão empreendedora e a responsabilidade empresarial são elementos constituintes de suas atividades no
comércio e na agropecuária. Comprovação da capacidade administrativa e da participação direta no
desenvolvimento econômico regional.

Sua evidência como membro ativo na sociedade origina na sua filiação partidária em 2011. No âmbito
politico, realizou benfeitorias à coletividade, especialmente no cenário educacional e no desenvolvimento
agrícola. Em 2012 foi eleito para o cargo de chefe do Poder Executivo Municipal, fidúcia concedida para o
desenvolvimento do trabalhando social.

A história e o trabalho realizado são dignos de destaque e valorização, com sua contribuição no âmbito
educacional, social e agrícola, departamentos essenciais aos interesses do Estado de Mato Grosso.

Destarte, pelas razões apresentadas, por seu inequívoco merecimento e por todos os relevantes serviços
prestados ao desenvolvimento da sociedade mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-Grossense ao Senhor CRISTIANO GOMES E CUNHA, que indiscutivelmente merece todas as honras
e respeito. Para tanto apresento a proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida
aprovação.
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