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Concede o título de cidadão mato-grossense ao
Exmo. Sr. Antônio Hamilton Martins Mourão.

        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 Exmo. Sr. Antônio Hamilton Martins Mourão, o título de cidadão
mato-grossense.

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

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Resolução tem como objetivo conceder título de cidadão mato-grossense ao
Excelentíssimo Senhor Vice Presidente da República Antônio Hamilton Martins Mourão.

Nascido em 15 de agosto de 1953, na cidade de Porto Alegre - RS, filho do general de divisão Antônio
Hamilton Mourão e Wanda Coronel Martins Mourão, ingressou no exército brasileiro em 1972,
posteriormente na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende - RJ.

Exerceu grande funções durante sua vida militar, sendo instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras,
cumpriu missão de Paz em Angola, comandou o 27º grupo de Artilharia de Campanha em Ijuí –RS, a 2ª
Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira –AM, e a 6ª Divisão de Exercito em Porto
Alegre-RS.

Foi vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exercito, em seguida chefiou a Secretaria de
Economia e Finanças. Deixou o serviço ativo em 28 de fevereiro de 2018, sendo transferido para reserva
remunerada.

Em fevereiro de 2018, filiou-se ao PRTB, iniciando assim sua carreira política. Nas eleições de outubro de
2018, foi eleito vice-presidente da República na chapa do presidente Jair Bolsonaro, posto que ocupa desde
o dia 1º de janeiro de 2019.
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Atualmente o vice-presidente do Brasil vem se manifestando de maneira ativa na politica e economia
brasileira. Esteve presente no município de Sorriso em fevereiro do corrente ano, no encerramento da
colheita de soja e abertura do plantio de Milho.

Demonstrou com afinco seu posicionamento a favor do crescimento e desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso, especialmente na agropecuária local, deixando evidente o papel do Estado como grande potência
ao Sul do Equador.

Pela sua manifesta intenção de corroborar para com o crescimento deste Estado, o General Antônio
Hamilton Mourão, vice- presidente da República do Brasil faz jus ao título de cidadão mato-grossense.

Pelas razões acima esposadas, conto a aprovação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Fevereiro de 2019

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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