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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 ODIMAR JOSE
GEHLEN.

        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 Odimar Jose Gehlen, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

         Odimar Jose Gehlen, agricultor, nasceu dia 16/05/1970, na cidade de Campo Erê no estado de
Santa Catarina, é casado com a  Geneci Rodrigues da Silva Gehlen  com quem tem três filhos; WILLIAM
SILVA GEHLEN, WESLLEY GABRIEL SILVA GEHLEN E JULIA SILVA GEHLEN.

           Chegou a Mato Grosso em 1984 estabelecendo-se em Sorriso, local onde casou e criou os seus filhos
sempre trabalhando com a agricultura familiar, no entanto em 2004 passamos por uma situação financeira
muito difícil.

         Sem esperanças com a situação resolveu assistir uma palestra do Sr. JIN RHON o maior filosofo de
negócios do mundo, para isso viajou ate o Rio de Janeiro a convite de um amigo.

         Quando retornei da viagem com as ideias renovadas resolvi mudar para Alto Celeste PA- Jonas
Pinheiro município de Vera, local onde já residiam seus pais.

            No campo começamos criar frangos, suínos e investir na cultura de diferentes plantações.

            Em 2009 fui convidado para fazer parte do Conselho Fiscal da Associação do Assentamento e em
2011 resolvi abrir uma empresa de prestação de serviços  para atender as demandas trabalhistas e legais
para extração de material lenhoso e eucalipto.

          Em 2013 foi eleito presidente da Associação do Alto celeste sendo eleito com 92% da aprovação e na
gestão seguinte foi reeleito também com 1005 de aprovação.

        Aproximadamente o assentamento Alto Celeste possui 235 famílias, durante a minha gestão foi um
período de grande esforço e união com muitos avanços inclusive com o INCRA. Além disso, estruturou a
Associação com salas, equipamentos, internet e outros serviços essenciais aos assentados.

            Foi eleito vereador no município de Vera nas eleições de 2016 com 201 votos, 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 Odimar Jose Gehlen, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. 
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