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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 JOSÉ ALVES
DE OLIVEIRA.

 

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

1º - Fica concedido ao Senhor José Alves de Oliveira, o Título de Cidadão Mato-grossense.

2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

José Alves de Oliveira nasceu em 31 de outubro de 1958, na cidade de Itaberaí, Goiás. Veio para Mato
Grosso com apenas 3 (três) anos de idade, fixando residência no município de Rondonópolis, na região que
posteriormente se tornou município de Juscimeira, vivendo ali por 21 (vinte e um) anos.

Em Juscimeira casou-se e teve seu primeiro filho. Em 1983, José se mudou para a cidade de Nova
Mutum/MT, mais precisamente na Comunidade de Ranchão, vivendo nessa região até os dias atuais. Lá,
vivênciou a alegria de ver sua família aumentar com o nascimento de mais dois filhos, sendo um deles,
atualmente, vereador do município.

Em sua trajetória em Mato Grosso participou ativamente da criação e desenvolvimento de Nova Mutum, e
também do distrito de Ranchão, onde foi inclusive presidente de bairro por duas vezes.

No ano de 2004 foi eleito vereador com objetivo de representar a comunidade mutuense, tendo atuação
marcante na área de regularização fundiária do distrito de Ranchão.

Hoje atua em Nova Mutum no ramo de corretor de imóveis.

1



Destarte, por todas as razões apresentadas, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade
mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor José Alves de
Oliveira, 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 26 de Junho de 2018

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual
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