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Concede Titulo de Cidadão Mato-Grossense ao
Senhor Nelson Luis Crestani

   

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 ao Sr. Nelson Luis Crestani o Titulo de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

O Sr. Nelson Luis Crestani nasceu em 22 de novembro de 1963, na cidade de José Bonifácio –
SP, de onde me mudei para a cidade de Jales – SP. Devido à forte geada de 1975 e 1976 a
convite da família Zeferino José de Matos, sr. Nelson decidiu conhecer a cidade de São José
dos Quatro Marcos, no interior de Mato Grosso. Isso aconteceu no ano de 1976.

Na primeira viajem apenas o pai do senhor Nelson fez a viagem. Então, vendo a necessidade
de instalar-se no município uma empresa de revenda de implementos agrícola, retornou para
São Paulo e voltou com toda a família para se instalar-se de vez no município da região oeste
de Mato Grosso.

Devido a região ter cisterna de água muito profunda, a atividade de bombas d’água se alastrou
para toda a região, facilitando a vida de muitos sitiantes pegamos logo o apelido de
“Água-Fácil”. Outra atividade da família pioneira foi o de instalação de “Luz a Gás” devido não
ter energia elétrica no munícipio.

A contribuição na atividade social do município começou na fundação do primeiro clube de lazer
da cidade, de onde além de ser sócio fundador, ficou na diretoria por 20 anos consecutivos.

Sr. Nelson Ingressou-se no Lions Clube no ano de 1990, de onde é até hoje membro ativo,
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passando por todos os cargos no clube. Entre as atividades mais marcantes em seu mandato
de Presidente do Lions Clube, ficou a colaboração ativa da implantação do Hospital do Câncer
de Cuiabá e o Hospital de Olhos do Instituto Lions da Visão, também em Cuiabá, e o plantio de
1.00 árvores.

No Poder Judiciário sempre colaborou para realizações das eleições municipal, estadual e
federal, participou no corpo de jurados e sempre que chamado colabora com o mesmo, é atual
primeiro secretário do conselho da comunidade da cidade de São José dos Quatro Marcos.

Nelson Luis Crestani é casado com Juliane Bedin Bas, tem três filhas, sendo elas: Leticia Costa
Crestani, 25 anos (Médica), Luana Costa Crestani, 20 anos (Dentista) e Ana Julia Bast Crestani,
8 anos (Estudante).

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Dezembro de 2019

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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