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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao senhor João dos Santos Mendonça.

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 João dos Santos Mendonça.

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

JUSTIFICATIVA

João dos Santos Mendonça, filho de Pedro Jose de Mendonça e Iraci dos Santos Mendonça, nasceu em 25
de junho de 1958, no município de Rio Verde, estado do Mato Grosso do Sul. Atuou como corretor de
imóveis entre os anos 1989 e 2005, período em que ocupou cargo de Vice-Presidente e Corregedor Geral do
CRECI/MT.

Formado em Direito pela Universidade de Várzea Grande – UNIVAG – no ano de 2005 e pós-graduado em
Direito Público, destacando-se no exercício da pela sua brilhante atuação na aplicação do direito e,
concomitantemente, através de sua sensibilidade social, tem promovido ações e procedimentos voltados ao
interesse público, contribuindo, dessa forma, para o aprimoramento das instituições, da sociedade em geral e
da justa aplicação da lei.

Evidentemente que a sua postura técnica, profissional, de decidação às causas que dizem respeito ao
próximo, mormente na tentativa de minorar as dificuldades de grande parcela de nossa população.

Desta forma, este título é conferido, a este cidadão que nos enche de orgulho e satisfação, pois são pessoas
assim que elevam o nome do estado de Mato Grosso quando falamos em trabalho, responsabilidade, justiça,
valores éticos e competência.

Diante do exposto é que requeremos o título a João dos Santos Mendonça, que contribui de forma efetiva
para a solidificação e construção do nosso Estado.
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