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Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao
senhor Willian Krause.

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

      Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Willian Krause.

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

 

JUSTIFICATIVA

            Willian Krause  nasceu  em 19 de maio de 1980 na cidade de São Gabriel da Palha/Espirito Santo,
filho de Almiro Krause e Sirlete Ebert Krause.

          Fez o curso de Agronomia na Universidade Federal do Espirito Santo no período de 1998 a 2002. Fez
mestrado em genética e melhoramento de plantas na Universidade Federal de lavras, no período de 2003 a
2004. Fez doutorado em genética e melhoramento de plantas na Universidade Estadual Norte Fluminense no
período de 2008.

         Em 04 de setembro de 2006 ingressou como professor efetivo da Universidade do Estado de Mato
Grosso- UNEMAT, campus de Tangara da Serra no curso de Agronomia.

          Desde então, vem realizando atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de fruticultura tropical.
Atualmente, é professor de fruticultura do curso de Agronomia, docente dos programas de pós-graduação
em Ambiente e sistemas de produção agrícola – nível mestrado e do programa de pós-graduação em
Biotecnologia e biodiversidade – nível doutorado.

         Na extensão é coordenador do programa de extensão universitária chamado MT Horticultura.
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       Na pesquisa, desenvolve projetos na avaliação e adequação do manejo de espécies frutícolas para o
Estado de Mato Grosso e no desenvolvimento de cultivares der maracujá e abacaxi adaptadas as condições
do Estado.

          Assim sendo, apresentamos este projeto de resolução concedendo o titulo de cidadão mato-grossense
ao senhor Willian Krause pela sua contribuição no desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2020

 

Dr. João
Deputado Estadual
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