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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao  Sr.  Roberto  Edison  Minikowski  pelos
excelentes  serviços  prestados  ao  Estado  do
Mato grosso.

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

        Art. 1º Concede o Título Cidadão Mato-grossense ao Sr. Roberto Edison Minikowski.

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

JUSTIFICATIVA

Roberto Edison Minikowski, filho de Estanislau Minikowski e Aparecida Mendes Minikowski, nasceu em 21 de
Novembro de 1954, no município de Rolandia - PR. Dr. Roberto ou Beto como és conhecido chegou sozinho
ao município de Cuiaba, em 1985, vindo a morar primeiramente no bairro Consil e posteriormente no Centro
Sul da cidade na qual um ano depois, sua esposa, a Sra. Rosangela Possenti Minikowski veio de terras
paranaenses para acompanhar seu marido, onde mais tarde tiveram seus filhos, Gustavo Possenti
Minikowski e Lucas Possenti Minikowski. Formado em Medicina com especialização em Oftalmologia, ambas
pela Universidade Estadual de Londrina, Dr. Roberto foi pioneiro ao trazer pela primeira vez ao Estado de
Mato Grosso o transplante de córnea e nessa voga fez parte de diversas diretorias da Associação
Mato-grossense de Oftalmologia, inclusive sendo presidente da referida Associação na década de 90. Ao 
longo de mais de 30 anos de Mato Grosso, Dr. Roberto é reconhecido e consagrado pela população
mato-grossense, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia com o título de Especialista reconhecido
pela Associação Medica Brasileira, é membro do corpo de cirurgiões titulares do Hospital de Olhos de
Cuiabá, na qual até hoje vem prestando um serviço de qualidade para a população de nosso Estado. 
Roberto, um homem integro, honesto, batalhador, que desde muito cedo lutou pela saúde da população de
Mato Grosso mesmo passando por inúmeras dificuldades, não esmoreceu e continuou contribuindo
sobremaneira para o bem estar de nossa população e engrandecimento de nosso Estado.
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Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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