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Conceder Título de Cidadão Matogrossense ao
Senhor  Sinval  Dos  Santos,  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 Conceder Título de Cidadão Matogrossense ao Senhor Sinval Dos Santos, 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 Sinval Dos
Santos,  nascido em 17 de agosto de 1976, no estado do Paraná, na cidade de Guaíra. 

Quando tinha 5 anos de idade, sua família mudou-se da cidade de Guaíra, e o levou para o município de
Juara – MT, onde permaneceu por mais 8 anos.

Em Juara, começou a trabalhar de carteira assinada desde os 11 anos, na empresa Madeireira Triângulo,
desempenhando a função de serviços gerais. Em 1989, resolveu buscar melhores condições de vida na
cidade de Sinop, onde contava com o amparo de sua irmã.

Foi na cidade de Sinop que encontrou sua esposa, constituiu família, se estabeleceu financeiramente e
concluiu o Ensino Fundamental e Médio na Escola Estadual Nossa Senhora Da Glória. Durante todo esse
período na cidade, trabalhou apenas em três empresas, sendo elas a Madeireira Tambosi, a Jhonrob Silos e
Secadores e a Madewalker Madeiras, até conseguir trabalhar em seu próprio negócio, a Stone Sorveteria. 

Sua empresa foi inaugurada em Janeiro de 2018, após 4 anos de muitas lutas em sua construção. Um
exemplo profissional pela atuação e dedicação ao município de Sinop e ao estado de Mato Grosso.
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