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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor Wagner Toshio Shimosakai.

        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 o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Wagner Toshio Shimosakai.

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

JUSTIFICATIVA

         Wagner Toshio Shimosakai nasceu em Umuarama no dia 06 de março de 1979.

       Desde jovem sempre auxiliou a família na administração de um comercio local e aos 22 anos de idade,
se formou em direito pela Universidade Paranaense – UNIPAR. Em 2006, juntamente com sua esposa Erika
Monteiro de Matos, mudaram-se para a cidade de Rondonópolis, onde vivem até hoje.

    Desde então, exerce a profissão de advogado, atuando na área empresarial, atendendo clientes em várias
cidades do Estado. Em maio de 2013, concluiu o curso de Pós-Graduação em Direito individual, coletivo e
Processual do Trabalho.

   Participou da diretoria da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis, durante o biênio 2016-2017,
onde exerceu o secretario e no biênio 2017-2018, onde exerceu o cargo de vice-presidente do Conselho
Fiscal.

   Sempre dedicado as atividades humanitárias, associou-se ao Rotary Club de Rondonópolis-Leste no ano
de 2010. Durante sua trajetória rotaria, exerceu vários cargos, dentre eles o de presidente daquele clube em
2016/2017 e, em 2019/2020, ocupa o cargo de Governador assistente da Região 3, do Distrito 4440.

    É membro da diretoria do Lar dos Idosos Paul P. Harris de Rondonópolis, onde exerce o cargo de diretor
jurídico daquela instituição há vários anos.
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    Neste período, participou ativamente de inúmeras campanhas e projetos educativos e humanitários,
sempre visando beneficiar a sociedade.

     Pelos relevantes serviços prestados a Mato Grosso e ao Brasil, entendemos ser o senhor Wagner Toshio
Shimosakai merecedor do titulo de cidadão mato-grossense.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Abril de 2020

 

Dr. João
Deputado Estadual
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