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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Jean-Christophe Delvallet.

        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 o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Jean-Christophe Delvallet.

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

JUSTIFICATIVA

Jean-Christophe Delvallet nasceu em Dakar, no Senegal, em 4 de janeiro de 1958. É engenheiro hidráulico,
graduado pelo Instituto Nacional Politécnico de  Grenoble – na França. Na vida pessoal, Jean é casado com
a Sra. Mina Mizuno e pai de uma jovem franco-japonesa. Iniciou sua carreira profissional na EDF  - Electricité
de France em 1982, como gerente de projetos de hidrelétricas, passando por diversas funções executivas e
de grande responsabilidade, como Director-Geral do Escritório de Representação no Extremo Oriente,
Diretor de Projetos no Laos, CEO na China e Diretor de Desenvolvimento do Mediterrâneo.

Em julho de 2016 sua vida mudou radicalmente ao aceitar um grande desafio: comandar a implantação da
Usina Hidrelétrica Sinop, no rio Teles Pires, região norte do estado de Mato Grosso. Para Jean-Christopher a
missão foi muito além de uma  aventura! Conhecer e trabalhar no estado de Mato Grosso, mais
precisamente na cidade de Sinop, foi gratificante! Sentir de perto as riquezas naturais, o clima e
confraternizar com os brasileiros ,foi simplesmente incrível!

Em maio de 2019 o então diretor-presidente da Usina Hidrelétrica Sinop sentiu a necessidade de voltar para
casa, na França. Retornou ao seu país com a certeza do dever cumprindo, depois de fazer parte de um
projeto fundamental para a expansão do Sistema Elétrico Brasileiro. E em sua bagagem, uma trajetória
repleta de sucesso na Sinop Energia.      

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 Jean-Christophe
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Delvallet, 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 25 de Novembro de 2019

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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