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Concede Título de Cidadão Mato Grossense ao
Sr Luiz Carlos Bacanelo.

        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 Sr Luiz Carlos Bacanelo, pelos relevantes
serviços prestados ao Estado do Mato Grosso.

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.
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Valdir Barranco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Luiz Carlos Bacanelo

Luiz Carlos Bacanelo, natural de Caarapó no Mato Grosso do Sul, casado com a Sra. Sonia Maria, pai de
dois filhos Franciscarla Bacanelo e Glauco Kennedd Alves Bacanelo.

Fixou residência em Mato Grosso no ano de 1994, onde iniciou sua extensa e valorosa contribuição à
comunidade. Como um descendente de desbravadores do fraterno estado de Mato Grosso do Sul,
desenvolveu a habilidade e a dedicação laboral. Trabalhou primeiramente em propriedades rurais no
município de Novo São Joaquim, localidade em que colaborou na urbanização e com os projetos fundiários
municipais que permitiram a legalização de lotes urbanos.

Cidadão com evidente perfil para a efetivação da cooperação social passa a residir em Nova Bandeirantes
no ano de 1999, onde atuou na produção de mudas e no reflorestamento, trabalho de relevo inconteste ao
meio ambiente.

Exerceu a função de diretor municipal de comunicação, atuou de modo engajado na causa social
demandada pelos infantes abandonados socializando-os por intermédio do esporte.

Sua singular colaboração à comunidade habita no longo histórico de desenvolvimento laboral com a
comunicação social, cito o Jornal o Democrata de Dourados, na Rádio Difusa de Caarapó, a Televisão
Bandeirantes de Dourados, fixadas em nosso fraterno estado; na Rádio Difusora de Maringá no Paraná; o
Rádio Laser FM; oGrupo Feitos de Comunicação; o Rádio Floresta-AM, o Jornal A Gazeta e o LN Notícias,
estes vinculados no município de Alta Floresta; por fim, menciono o jornal e site A Voz de Bandeirantes, o
qual como fundador merece particulares saudações, pois é o principal meio na luta pela regularização dos
assentamentos locais.

Louros reconhecidos pelo legislativo municipal de Alta Floresta, que em 2016 concedeu a honrosa monção
de congratulação pelas reportagens investigativas realizadas na região norte mato-grossense. Dedica-se ao
site SMA Verdade onde divulga as notícias da região com a necessária imparcialidade, seriedade e
compromisso, levando informações e conhecimento à população.

Merecedor de destaque, pelo desenvolvendo social dos serviços prestados nos cenários sociais, culturais e
ambientais de mato-grossense são imensuráveis. O avanço social que proporciona reflete no progresso real
do povo e do Estado de Mato Grosso de maneira irreversível.

Deste modo, pelos motivos pontualmente apresentados, por sua competência e pelos relevantes serviços
prestados à sociedade mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Senhor LUIZ CARLOS BACANELO, 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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