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Conceder Título de Cidadão Matogrossense ao
Senhor  Luiz  Gonçalves  da  Costa,  pelos
relevantes  trabalhos  prestados  ao  estado  de
Mato Grosso.

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

        Art. 1º onceder Título de Cidadão Matogrossense ao Senhor Luiz Gonçalves da Costa, pelos
relevantes trabalhos prestados ao estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de resolução se justifica pelos inúmeros trabalhos prestados pelo senhor Luiz Gonçalves
da Costa, é natural de Carius – CE e nasceu em 25 de Dezembro de 1961.

Atualmente reside na cidade de Rondonópolis – MT e veio para o Mato Grosso no ano de 1970. É motorista
do transporte coletivo de Rondonópolis lotado na Empresa Cidade de Pedra e no ano de 2001 passou a
representar sua categoria sendo eleito presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS
DE TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO – STTRR.

Representando o Sindicato dos trabalhadores em Empresas no Transporte Terrestre de Rondonópolis e
Região –STTRR desde 2001 a entidade alcançou maior representatividade com a nomeação do senhor Luiz
Gonçalves da Costa, para o cargo de Presidente. 

Pensando no bem-estar e no lazer dos trabalhadores e familiares, Luiz Gonçalves resolve comprar uma
chácara, que possuía um simples barraco de tábua com cobertura de telha Eternit, e ali começou a receber
os trabalhadores para confraternizações. A ideia foi aprovada pelos trabalhadores, e o local recebeu
investimentos, tais como: salão de festas, campo de futebol e um parquinho para as crianças. Pensando na
melhoria do atendimento aos trabalhadores, resolveu contratar prestadores de serviço médico, odontológico
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e de assistência jurídica.,

 Um exemplo profissional pela atuação e dedicação ao município de Rondonópolis e ao estado de Mato
Grosso.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Março de 2020

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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