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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  JOÃO
BATISTA  RODRIGUES  CARDOSO.

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 João Batista Rodrigues Cardoso, o Título de cidadão Mato-grossense.

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

JUSTIFICATIVA

JOÃO BATISTA RODRIGUES CARDOSO nasceu em Cachoeira Alta – Goiás, em 10/06/1969 – Em 1983
sua família veio a residir em Mato Grosso, município de Tangará da serra, cidade que tinha fama de lugar
próspero e em ritmo de crescimento.

Quando João chegou a Tangará a primeira impressão foi frustrante, pois a cidade não tinha muito
infraestrutura, sem asfalto, vários bairros sem iluminação e sem água encanada.

Seu pai Alcedino Rodrigues Cardoso começou a trabalhar, adquiriu 02 terrenos na Vila Araputanga e
comprou uma serraria.

Com muita luta João Batista aos 14 anos ajudava seu pai no novo empreendimento. Ia levar almoço e fazia
pequenos serviços.

Começou a estudar na Escola Estadual Ramon Sanches, no ano seguinte se transferiu para Escola 29 de
novembro. Foi atleta na modalidade de Handebol, onde representou a escola nos Jogos Regionais e
Estaduais.

Formou-se em Técnico de Contabilidade em 1987. Trabalhou como office boy, cobrador bancário até 1989,
quando foi servir o exército, em Cuiabá.
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Passado esse período voltou para Tangará e trabalhou como vendedor externo numa empresa de móveis e
refrigeração comercial, onde teve a experiência de conhecer as diversas cidades do nortão e médio norte.

No ano de 1992 começou a trabalhar novamente com seu pai no ramo de restaurante. No ano de 1994
conheceu Iveti Mendes dos Santos Cardoso com quem se casou e teve 04 filhos, Fernanda, João Vitor,
Ludmila e Leonardo, e uma neta Sophia.

O Restaurante Goyanus onde está até hoje é uma referencia em Tangará, muito conhecido por viajantes e
turistas, oferece um cardápio típico do estado com destaques a culinária mato-grossense. Foi eleito pelo
sexto ano consecutivo destaque empresarial pela sociedade Tangaraense.

João tem satisfação em morar neste Estado que oferece condições para se ter uma vida digna.

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 João Batista Rodrigues Cardoso, 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 29 de Maio de 2018

 

Saturnino Masson
Deputado Estadual
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