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CONCEDE AO SENHOR LUIZ GABRIEL LEITE
D A  S I L V A ,  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE.

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 Luiz Gabriel Leite da Silva, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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



JUSTIFICATIVA

LUIZ GABRIEL LEITE DA SILVA nasceu no município de Adamantina, Estado de São Paulo, filho do senhor
Jair Leite da Silva e dona Constantina Galiego da Silva, casado com a senhora Nilza Haruyo Nomura e é pai
de Helbert Luiz Nomura da Silva, Luiz Gabriel Nomura da Silva, Lilian Nomura da Silva e Mirian Nomura da
Silva.

Luiz Gabriel Leite da Silva reside em Campo Verde é Médico, para conquistar os seus objetivos começou a
trabalhar muito cedo, trabalhou na roça preparando a terra para a lavoura, agricultura familiar de subsistência,
para auxiliar nos proventos de casa, colhendo amendoim, algodão, sofrendo no sol escaldante no labor da
terra. Meio a tantas lutas e dificuldades dedicou aos estudos em um período e no outro ajudar na roça e
nunca mais parou de trabalhar.

Em 1988 formou médico na Universidade Federal do Paraná em Curitiba, no mesmo ano mudou-se para o
município de Campo Verde – MT, onde fundou o Hospital e Maternidade Campo Verde, sendo esse o
primeiro Hospital da recém emancipada cidade de Campo Verde, onde vive até hoje.

Em 1989 nasceu o seu primeiro filho Helbert Luiz Nomura da Silva que também é médico formado na Santa
Casa de São Paulo, onde faz residência em Ortopedia.

Em 1990 nasceu o seu segundo filho Luiz Gabriel Nomura da Silva, que está cursando Agronomia na
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT.

É Servidor Público Estadual onde ocupa o cargo de medico legista em Campo verde desde 1990.

Em 1993 nasceram às filhas gêmeas Lilian Nomura da Silva, que está cursando medicina na Santa Casa de
São Paulo e Mirian Nomura da Silva que está cursando medicina em Alfenas – MG.

Em 1993 foi eleito Vice- Prefeito pela Coligação “União por Campo Verde” gestão 1993 a 1996 pelo PMDB,
onde é filiado até os dias de hoje.

Em 2004 foi agraciado com o honroso Título de Cidadão Campoverdense

Em 2015 foi agraciado com o Certificado de HONRA AO MÉRITO, pelo Governador do Estado de Mato
Grosso, Pedro Taques, pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

Luiz Gabriel Leite da Silva é produtor rural onde planta soja, milho e arroz na região de Sinop – MT, mais
precisamente no município de Tabaporã – MT, tendo contribuído muito com esse município, uma vez que
para viabilizar a exploração da propriedade rural teve que construir estradas, pontes e bueiros, caso contrário
não conseguiria nem mesmo chegar até a propriedade, foi um dos pioneiros a plantar soja no município.

No município de Rosário Oeste – MT, tem uma propriedade rural onde cria gado de corte, tendo também que
construir toda infraestrutura necessária para chegar até a sua propriedade, uma vez que o poder público não
consegue atender a toda a demanda do município.

Luiz Gabriel Leite da Silva pela imensa contribuição como homem público, médico, produtor rural, esposo e
pai, tendo contribuído para o desenvolvimento e crescimento do estado de Mato Grosso.

Destarte, por todas estas razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissionais e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor Luiz
Gabriel Leite da Silva, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito. Para tanto, apresento a
proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação.
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