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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
Sr. Alonso Nunes da Silva.

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

        Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Sr. Alonso Nunes da Silva, pelos
relevantes serviços prestados à sociedade do Estado de Mato Grosso.

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



JUSTIFICATIVA

Trata-se Projeto de Resolução com o intuito de conceder ao Senhor Alonso Nunes da Silva o Título de
Cidadão Mato-grossense.

Natural de São Bento do Una, Estado do Pernambuco, nasceu em 04 de janeiro de 1941. Tem 05 (cinco)
filhos sendo José Nunes da Silva, Roseli Nunes Fróes, Renê Nunes da Silva, Roselaine Nunes Panini e
Alonso Dinis Nunes Terres, e 05 (cinco) netos, Sérgio, Cristiano, Renato, Liz, Gabriel.

Em 1944, perdeu seu pai, tornando-se órfão aos 03 anos de idade, e sendo descendente de família humilde,
teve uma infância difícil, tendo que se dirigir a escola a pé, por vários quilômetros, vindo a abandonar cedo
os estudos para começar a trabalhar ajudando no sustento da família então composta por sua mãe e um
irmão.

Aos 16 anos, migrou-se com sua família para trabalhar em são Paulo, para onde se deslocou em busca de
melhores condições de vida. Em São Paulo, veio e residir na região de Pompéia, onde trabalhou na lavoura
de amendoim, permanecendo ai por 2 anos.

Em meados de 1959, percebendo que a região de Maringá-PR estava em franco desenvolvimento, muda-se
com sua família (mãe e irmão), onde passa a trabalhar como ajudante de eletricista, e posteriormente
trabalhou no Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná como eletricista, permanecendo ai por 6
anos.

Sempre em busca de melhores condições, o jovem eletricista acalentava o sonho de se tornar piloto. Assim,
com muito esforço, em 1970 iniciou o curso de piloto privado que conseguiu terminar em 1974 após 4 anos
de muita luta, e dedicação.

Após a conclusão do curso de piloto, em 1974, a convite de um empresário do ramo de colonização de terras,
muda-se para Assis Châteubriant-PR, agora, como piloto, passa a conhecer novas fronteiras do Brasil.

Em 1978 o empresário Ariosto da Riva, colonizador da cidade de Alta Floresta o convida para voar na região
que nesta época estava iniciando sua colonização.

Apesar do pouco tempo que passou nos bancos escolares, adquirindo grande conhecimento ao longo da
vida, através da sua dedicação e esforço, sendo então na época piloto requisitado e respeitado por todos.

Residiu em Alta Floresta no período de 1978 até 1996, e, nestes 18 anos de muita luta, nunca deixou de
empreender, tornando-se agropecuarista, empresário no ramo de taxi aéreo, e de terraplanagem,
contribuindo na época para abertura de estradas, sempre ajudando no desenvolvimento da região através do
seu trabalho.

Como reconhecimento no desbravamento da região, foi agraciado pelo saudoso Ariosto da Riva,  a estrada
por ele construída, levando seu nome,  “estrada do Alonso”, favorecendo o povoamento de Alta Floresta e
região.

Em 1996 muda-se para Jaciara, e, percebendo o potencial turístico da região, passa a atuar no ramo
hoteleiro, atividade que exerce até os dias de hoje, contribuindo para o desenvolvimento do ecoturismo da
região.

Em 2006 recebe da Câmara de Vereadores de Jaciara moção de congratulação e aplausos por sua
relevante contribuição ao turismo e a aviação de Jaciara.

Em 2007 é agraciado com o titulo de cidadão Jaciarense, e no mesmo ano recebe o Diploma de amigo da
policia Militar por relevantes serviços prestados.

Conhecido carinhosamente como o “Alonso da Pousada Rosa dos Ventos”, é admirado por aqueles que o
cercam, pois apesar do jeito sério e exigente, sempre procurou, cativar a todos.



Sua política sempre foi de exercer seu  trabalho da melhor maneira possível, tornado-se um exemplo a todos
os que com ele convivem.

Por todo o exposto, conclamo os Nobres Pares a manifestar o seu apoio a presente proposição,
reconhecendo a inestimável contribuição à sociedade Mato-grossense, através do Título de Cidadão que ora
lhe é concedido. 
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