
Projeto de resolução - yc7qytqs

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: yc7qytqs
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
22/08/2019
Projeto de resolução nº 265/2019
Protocolo nº 6736/2019
Processo nº 1581/2019
 

Autor: Dep. Eduardo Botelho

Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Milton Jurandi dos Santos.

       

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

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Milton Jurandi dos Santos.

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

JUSTIFICATIVA

O senhor Milton Jurandi dos Santos é nascido na cidade de Itaporã, no Estado de Mato Grosso do Sul, em
30 de junho de 1962.

Atuando no sistema financeiro em Mato Grosso desde meados dos anos 1980, onde foi principal executivo
do Banco Nacional, banco pioneiro, primeiro a se instalar na região de Sorriso, fomentando desenvolvimento
para aquela cidade, foco no agro, com operações de crédito estruturadas para agricultores que se instalaram
no município, posteriormente atuou também em Barra do Garças, na mesma linha de negócios.

Em Cuiabá, desde 1989, intermediou diversas operações para desenvolvimento empresarial e inclusão
social e financeira na Baixada Cuiabana, destaque para operações de crédito, inclusive consignados a
Servidores Públicos e microcrédito a pequenos empreendedores em parceria com Sebrae.

Sistema financeiro nacional – inicio carreira antigo Banco Nacional 1982 – exercendo cargos de gerente de
agência e gerência regional. Em 1995, ingressou no Banco Bandeirantes, como gerente geral de agência em
Cuiabá, após incorporação do Bandeirantes pelo Unibanco em 1999, passou a ocupar o cargo gerente geral
de agência nessa instituição em Cuiabá e também foi nomeado substituto do Diretor Regional em Brasília
para região Centro Oeste. No Sicoob Integração desde 2011, exercendo inicialmente o cargo de
Superintendente, e desde 2014, como Diretor Executivo, principal executivo da Instituição (CEO). 

1



Projeto de resolução - yc7qytqs

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Atualmente lidera uma equipe de mais de 200 funcionários e 15 agencias do Sicoob Integração, localizadas
em Cuiabá e interior do Estado de Mato Grosso.

Administrador de Empresas, pós-graduado em Gestão Empresarial - FGV, o senhor Milton Jurandi dos
Santos é Diretor Executivo (Sicoob Integração).

Casado, pai de 3 filhos e avô de 3 netos.

Por estas considerações, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade brasileira e do Estado de
Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Milton Jurandi dos
Santos, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Agosto de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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