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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE AO SENHOR JEFERSON DE
OLIVEIRA GONÇALVES.

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 ao Senhor Jeferson de Oliveira Gonçalves, o Título de cidadão Mato-grossense.

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

JUSTIFICATIVA

JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES – conhecido como Jefinho, nasceu em 17/09/1975 na cidade de
Altônia-PR.

Filho de Nair de Oliveira Gonçalves e Aníbal Bento Gonçalves.  Chegou em Tangará da Serra no dia
10/02/1982 .

Teve uma infância vivida com muitos parentes primos, um gosto por aventuras quando pequeno a bicicleta
era o hobby, quando adolescente era a moto, e hoje a paixão pelos carros.

Aos 12 anos começou a trabalhar numa loja de venda de pneus, sempre atento disposto a aprender mais e
vender.

Na juventude começou a trabalhar com um parceiro na venda de veículos, trabalhava ate a noite, qualquer
hora era hora de fechar um negocio.

Aos 24 anos começou a montar seu próprio negocio, com ajuda de seu único irmão. Jeferson afirma que
Tangará da Serra sempre deu a ele suporte para trabalhar, uma cidade empreendedora e cheia de
expectativas.

Hoje aos 43 anos Jeferson diz que só sonhar não se faz concretizar, a luta é árdua e não deixou de ser ate
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hoje porem a Fe em Deus e vontade de acordar cedo e trabalhar nos faz ser melhores.

Para ele trabalhar com o público é a força que o sustenta, é nele que se empenha para atender, vender meu
melhor produto, e ter bons resultados.

Deste modo, 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 o Senhor Jeferson de Oliveira Gonçalves, 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.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Maio de 2018

 

Saturnino Masson
Deputado Estadual

2


