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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao senhor José Milton Pelloso Júnior.

A ASSEMBLEIA 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 José Milton Pelloso Júnior.

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

JUSTIFICATIVA

José Milton Pelloso Júnior, filho de José Milton Pelloso.e de Elza Aguillar Pelloso, nasceu em 15 de
novembro de 1965, no município de Lucélia, estado de São Paulo. Formou-se em Medicina pela Faculdade
de Medicina de Marília, no ano de 1988. Fez residência em Ortopedia e Traumatologia e especializações em
Fixadores Externos e em Cirurgia do Quadril, tudo em instituições paulistas.

Em visita a este Estado, no dia 09 de julho de 1997, foi convidado pelo Dr. Cesar Prado para conhecer o
Hospital Ortopédico, e durante a visita, já impressionado com a pujança desse Hospital e do Hospital Santa
Rosa, ainda em construção, foi desafiado pelo Dr. Paulo Custódio para especializar-se em Cirurgia do
Quadril, a qual começou assim que regressou ao Estado de São Paulo.

Em 19 de Maio de 1998, aqui chegava para realizar um sonho de contribuir com a população deste nosso
belo Estado de Mato Grosso, além de fazer novos progressos na sua área de atuação.

Foi com muito suor e trabalho, mas também devido a importância deste Estado no território nacional que
chegou aos principais cargos dentro das Sociedades de Especialidade, ou seja, foi eleito pelos colegas
Presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Mato Grosso (SBOT-MT) para o
período de 2011 a 2013 e Presidente da Sociedade Brasileira de Quadril regional Centro-Oeste (SBQ-CO),
para o período de 2014 a 2016. Desde então ocupa o cargo de Membro da Comissão de Ensino e
Treinamento (CET) da Sociedade Brasileira do Quadril.
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Já atuou voluntariamente no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, realizando centenas de cirurgias pelo SUS
no Hospital Ortopédico e também no Hospital Júlio Muller, com ambulatório semanal, atendendo a população
de baixa renda. Foi Organizador e Orientador do primeiro Serviço de Residência Médica em Ortopedia e
Traumatologia de Mato Grosso reconhecido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
(SBOT), formando colegas que atuam na especialidade, proferiu palestras na Bolívia e em Portugal, levando
o nosso Estado para outras regiões do mundo, além de inúmeras outras palestras e debates no âmbito
nacional. Fez Fellow em Cirurgia de Quadril na cidade de Exeter, Inglaterra e vários outros cursos no Brasil e
no exterior.

No âmbito social, participou do Lions Clube Cuiabá Leste, que àquela época reuniu forças entre os sócios
Leões do Estado e entidades afins para dar abertura ao Hospital do Câncer em MT. Participa ativamente da
Maçonaria do GOB – MT onde foi, dentre outros, Venerável Mestre da Loja Luz e Liberdade nº 1930 e
Presidente do Kadosch. Atualmente é Presidente do Consistório do Grau 33 para Cuiabá e região, e
Secretário de Orientação Ritualística do GOB-MT.

É casado com a Dra. Lia Rachel Chaves do Amaral Pelloso, médica, Doutora em Dor pela USP/SP e
Professora de medicina da UFMT, e uma filha, Júlia Amaral Pelloso, 16 anos, cuiabana de origem, cursando
o 2º. ano do ensino médio.

Desta forma, requeremos o título ao senhor José Milton Pelloso Júnior, que contribui de forma efetiva para a
solidificação e construção do nosso estado, conferido a este cidadão que nos enche de orgulho e eleva o
nome do estado de Mato Grosso quando falamos em trabalho, responsabilidade, justiça, valores éticos e
competência.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Novembro de 2019

 

Faissal
Deputado Estadual
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