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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  LUCIANO
CHITOLINA.

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

          Art. 1º Conceder ao Senhor Luciano Chitolina, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

         Luciano Chitolina nasceu dia 01 de novembro de 1969, na cidade de Toledo no estado do Paraná, é
casada com a professora Janaina Schweitzer Chitolina com quem tem dois filhos, Rafael (21 anos) e
Gabriela (17 anos).

           Chegou a Mato Grosso em 1994 estabelecendo-se em Sinop para empreender. Formado em Letras
pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), já foi Professor de matemática, mas encontrou-se
mesmo como empresário.

         É proprietário da Empresa Oxigênio Sinop, da Transportadora JS Chitolina e do Armazém Geral
Chitolina & Cia, é representante da maior empresa de distribuição de gases da América Latina, a White
Martins, atua como produtor rural e também como líder em diversas entidades.

          Foi Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Sinop no biênio 2015/2016, mesmo período em
que foi Diretor Distrital da FCDL/MT com direito a voto na CNDL. Foi um dos idealizadores da vinda do
Sicoob para Sinop tornando-se sócio fundador e o 1º Presidente Executivo da Cooperativa Sicoob Norte de
Mato Grosso, a 1ª Cooperativa de Credito de Sinop. É membro efetivo da Loja Maçônica Estudo e
Fraternidade, onde foi Venerável Mestre na gestão 2013/2014. Também já atuou intensamente nas
coordenações de igrejas católicas e foi vice-presidente do bairro do Jardim Campo Verde. Como empresário
garantiu o sucesso de sua empresa, sendo hoje responsáveis por  65% a 70% do mercado de abastecimento
de gases da região norte, e com isso ganhou o premio Mérito Lojista da CDL por 13 anos consecutivos.

        Como líder destacou-se a frente da CDL Sinop dando ainda mais dinamismo à entidade que durante a
sua gestão ganhou reforma estrutural, um novo terreno, o novo departamento de Saúde Ocupacional, a
instalação do Centro de Atendimento Empresarial, uma nova ferramenta para o Balcão de Empregos,
desenvolveu campanhas promocionais, institucionais e sociais (atendendo crianças carentes e em situação
de risco) e, principalmente, conseguiu agregar as demais entidades da cidade para juntas atuarem nos
governos municipal, estadual e federal, e nos poderes legislativo e judiciário, defendendo não só os lojistas,
mas toda sociedade, nas mais diversas áreas (Saúde, Segurança, Tributação, Educação, Transporte, entre
outros).

            Foi eleito vereador de Sinop nas eleições municipais de 2016 com 1.354 votos, sendo o 10º mais
votado e com mandato até 31 de dezembro de 2020.

            Destarte, por todas as razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos
os relevantes serviços prestados a sociedade mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-grossense ao Senhor Luciano Chitolina, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.
Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.  
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