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CONCEDE  AO  SENHOR  JOSE  PEREIRA
CORDÃO SOBRINHO, O TÍTULO DE CIDADÃO
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 JOSE PEREIRA CORDÃO SOBRINHO, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

JOSÉ PEREIRA CORDÃO SOBRINHO nasceu no município de Itaporanga, Estado da Paraíba, filho do
senhor Antônio Pereira Cordão e dona Terezinha Vicente de Souza Cordão, casado com a Engenheira
Agrônoma Polyana Rafaela Ramos.

JOSÉ PEREIRA CORDÃO SOBRINHO, atualmente exerce o cargo de Vice-Prefeito do município de
Confresa. Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Campina Grande no estado da
Paraíba e Pós Graduado em Educação no Campo – Desenvolvimento e Sustentabilidade pelo Instituto
Federal de Educação, Ciências e Tecnologia – IFMT e em Gestão Pública pela Universidade Católica Dom
Bosco em Campo Grande/MS.

Em 2004, recém-graduado, veio para Mato Grosso para trabalhar com tecnologia da carne em uma indústria
de processamento, desenvolvendo padrões comerciais de cortes destinados a exportação.

Em 2005 fixou residência no município de Confresa, onde se dedicou a agricultura familiar, qualificando e
levando conhecimento e tecnologias aos pequenos agricultores por meio da extensão rural.

Foi Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico no período de 2009 a
2012, onde implementou diversos projetos para fortalecimento da agricultura familiar, tais como o programa
de fortalecimento da cadeia produtiva do leite, onde o município saiu de uma produção de 10 mil litros em
2009 para 70 mil litros em 2012.
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Implantou o serviço municipal de inspeção sanitária garantida à sanidade e qualidade dos produtos
alimentícios ao consumidor.

Implementou programa de incentivos as cadeias produtivas dos hortifrutigranjeiros e piscicultura,
fortalecendo a comercialização dos produtos da agricultura familiar direto ao consumidor, hoje o município é
considerado como a capital da agricultura familiar do estado de Mato Grosso.

Em 2013 assumiu a Secretaria Municipal de Planejamento, onde permaneceu até 2016, com a
responsabilidade de implementar um programa de regularização fundiária urbana no município, onde cerca
de 98% dos imóveis eram irregulares. Neste período foram regularizados mais de 4 mil imóveis, com a
entrega do título registrado em cartório a grande parte dos moradores.

Foi responsável também pela implantação da Lei de parcelamento urbano, onde proibiu a expansão urbana
sem infraestrutura e planejamento, garantindo que todos os novos loteamentos fossem implantamos
somente com infraestrutura completa.

No ano de 2016 foi eleito vice-prefeito onde exerce o cargo até o momento, e sempre participando e
contribuindo para o desenvolvimento do município.

Pela imensa contribuição social como cidadão, esposo, pai, profissional e homem público e com seu
reconhecido espirito de luta pela agricultura familiar, têm contribuído para o desenvolvimento e crescimento
do Estado de Mato Grosso em especial no município de Confresa.

Destarte, por todas estas razões apresentada, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor
JOSÉ PEREIRA CORDÃO SOBRINHO 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.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Maio de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual

2


