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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Claudecir Roque Contreira.

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

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Claudecir Roque Contreira.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Nascido na cidade de Santa Helena, no Estado do Paraná, em 15 de dezembro de 1974, o senhor Claudecir
Roque Contreira chegou em Mato Grosso em setembro de 1979  com seus pais, avós maternos e paternos e
duas irmãs pela BR 163. A viagem demorou quase 15 dias devido a problemas mecânicos e estradas ruins.

Toda a família adquiriu terras do grupo Sinop e continuaram a atividade de extração de madeiras e
agricultura, enfrentando problemas diversos, como falta de conhecimento de ciclos de chuvas na região,
tipos de solos, ausência de infra estrutura, falta de apoio do governo a agricultura familiar e por fim alguns
problemas sérios de saúde principalmente com sua avó. Todas essas dificuldade fizeram com que seu pai
adquirisse algumas outras terras do INCRA no estado do Pará, porém, devido a um grave acidente  não teve
êxito retornando a Sinop. Sua mãe seguiu carreira de professora, podendo dessa forma garantir o sustento e
a educação dos filhos.

Formado em Geografia pela UFMT campus de Sinop, o senhor Claudecir Roque Contreira, é corretor de
imoveis, diretor secretario do CRECI - MT e Conselheiro Federal no COFECI.

No período de 1989 a 1991, foi auxiliar de laboratório do grupo Sinop na Sinop Agroquimica; 1992 a
1994  durante o governo Jaime Campos, ocupou vaga de fiscal no setor comercial da antiga SANECAP
Regional Sinop; 1995 a 1997 setor comercial da antiga TV Kayabi e assessor parlamentar no nortão do
então senador Julio Campos em Sinop; 1998 a 2002 sendo neto e filho de agricultores e extratores de
madeira adquiriu uma pequena madeireira, sendo que no mesmo período fez concurso na área de educação
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sendo aprovado como professor de ensino médio no projeto EJA (educação de jovens e adultos), onde
lecionou no colégio estadual Prefeito Osvaldo de Paula, na cidade de Sinop. No ano de 2000 começou a
trabalhar no mercado imobiliário na compra e venda de terrenos e em 2002 se tornou corretor.

Em 2003 mudou-se para Cuiabá aceitando o convite pra assumir cargo comissionado na SEDUC, no
departamento de COOPERACAO ESTADO/MUNICIPIO,  e na AMM (Associação Mato-grossense dos
municípios), nas gestões do governador Blairo Maggi e Presidente Ezequiel Fonseca na AMM
permanecendo até 2006.

Em 2008 juntamente com sua esposa e sócia, Rita de Cássia, abriu seu próprio escritório imobiliário o que e
mais tarde,  em 2012 se tornou uma imobiliária. A CONTTATO IMÓVEIS localizada no bairro Jardim imperial
em Cuiabá. Em 2014 juntamente com minha irmã Elenir, abrimos uma imobiliária em Sinop, a PLANNEJAR 
negócios imobiliários.

Em 2015, enfim, novamente com o Professor e Corretor de Imóveis, Benedito e mais 52 outros corretores
montaram uma chapa, disputaram a eleição ao CRECI e se consagraram vencedores, onde os demais
membros escolheram-no mais tarde como Diretor Secretário do CRECI - MT e Conselheiro Federal no
COFECI.

Seu mandato é marcado por um "novo modo" de administrar organizando a casa que por mais de 35 anos
tinha um único grupo administrando. A marca mais forte da sua gestão está sendo o combate à ilegalidade
na profissão e consequentemente uma maior aproximação com o corretor e a sociedade.

Por estas considerações, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os relevantes serviços
prestados a sociedade do Estado de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-grossense ao Senhor Claudecir Roque Contreira, que indiscutivelmente merece todas as honras e
respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Março de 2018

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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