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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 ALEXANDRE
REIS BREGUNCI.

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 Alexandre Reis Bregunci, o Título de cidadão Matogrossense.

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

JUSTIFICATIVA

ALEXANDRE REIS BREGUNCI,  nasceu em 26 de abril de 1976 em Belo Horizonte– MG, filho de Wilson
Eustáquio Bregunci e Gilda Reis Bregunci, tem 42 anos.

Seus pais, que também são mineiros já se conheceram em solo cuiabano, e por isso Alexandre apenas
nasceu e foi registrado em Belo Horizonte, porém sempre residiu em Cuiabá até os dias de hoje.

Ainda com 18 anos, foi morar em Belo Horizonte por 06 meses para fins de estudo, e mesmo tendo a
oportunidade de permanecer por mais tempo junto aos seus familiares na capital mineira, findo este tempo,
decidiu retornar definitivamente a Cuiabá por amor a esta terra e seus amigos, assim, perfazendo mais de 41
anos de moradia em solo matogrossense.

Com 15 anos, seu primeiro emprego foi na empresa “Alcool Vagel”, onde exerceu a função de Oficce Boy –
1991 e também foi prestador de serviço junto a Caixa Econômica Federal (1997), junto à compensação
bancária fazendo conferencia das movimentações das casas lotéricas.

Em cargos comissionados trabalhou junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá (2005), Tribunal de Justiça de MT
(2006) e na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Chico Daltro
(1999/2004).

Em 1998, quando ingressou na faculdade de Direito da Unic, iniciou sua militância política, esportiva e social,
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quando foi Presidente por 02 mandatos do Centro Acadêmico Sete de Agosto – C.A.S.A. (99/2000 e
2001/2002).

Em 2003, participou do movimento comunitário de Cuiabá, e teve a honra de ser eleito Presidente de um dos
bairros mais tradicionais da cidade, o mesmo e único bairro em que morou a vida inteira, o Boa Esperança.

Na área esportiva deu sua maior contribuição ao Estado de Mato Grosso, sendo atleta e dirigente esportivo.
Foi Presidente da Associação Atlética Universitária da Unic criando e realizando os seguintes eventos: Copa
Unic de Futebol de Campo, Circuito Unic de Tênis, JAD’s – Jogos dos Acadêmicos de Direito.

Em 2005, juntos com outros acadêmicos reativou a gloriosa FMEU – Federação Matogrossense de Esportes
Universitários, onde foi aclamado para ser presidente da mesma, exercendo 03 mandatos seguidos até 2017.
Neste período, realizou anualmente os JUMS – Jogos Universitários Matogrossense.

Em solo matogrossense realizou 2 eventos nacionais: a LDU 2013 – Liga do Desporto Universitário de
Quadras e Xadrez. Já em 2016, veio a maior conquista para o estado, a realização inédita dos Jogos
Universitários Brasileiro – JUB’s, edição esta, considerada como “uma das melhores de todos os tempos”
pela própria Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU;

Por fim, é bacharel em Direito e Pós-Graduado em Direito Público, e desde 2007 é concursado no cargo de
Investigador de Polícia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, hoje lotado em Chapada dos
Guimarães.

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 Alexandre Reis Bregunci, 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 03 de Agosto de 2018

 

Saturnino Masson
Deputado Estadual
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