
Projeto de resolução - oi6ty854

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: oi6ty854
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
19/05/2021
Projeto de resolução nº 100/2021
Protocolo nº 4736/2021
Processo nº 566/2021
 

Autor: Dep. Ulysses Moraes

Concede Título de Cidadão Mato Grossense ao
Sr.  Paulo  Cesar  Schuh,  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 Concede Título de Cidadão Mato Grossense ao Sr. Paulo Cesar Schuh, pelos relevantes trabalhos
prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

Paulo Cesar Schuh é filho do Senhor Edmundo Schuh e da Senhora Arcilia Schuh, natural Santa Cruz do
Monte Castelo – Paraná, nascido em 17 de fevereiro de 1973 e casado com Thaís Milena Figueiredo.

Em 1978 mudou-se para São Gabriel do Oeste – Mato Grosso do Sul, passando toda sua infância e
adolescência.

 Na década de 90 mudou-se para Rondonópolis, onde a família constituiu uma indústria de alimentação, e a
partir dessa época iniciou sua atuação na política.

Foi um dos idealizadores da implementação do Moto-Táxi na cidade de Rondonópolis, foi Presidente de
Bairro do Jardim Primavera e também atuou como Assessor de Vereador na Câmara Municipal.

Em 2013 mudou-se para o Bairro Parque Sagrada Família, que encontrava-se em situação de abandono, e
decidiu disputar a Presidência da Associação do Bairro com o intuito de buscar de melhorias para o local.

Nas eleições de 2020, candidatou-se ao cargo de Vereador pelo Partido Democracia Cristã – DC e como
prova de reconhecimento da sua atuação política obteve 1136 votos, suficiente para conquistar o seu
primeiro mandato na Câmara.

Hoje o Sr. Paulo Schuh é uns dos vereadores mais combatentes na Câmara Municipal de Rondonópolis e
está sempre em busca de melhorias para a população, seja por meio da atração de investimentos para a
cidade, do aprimoramento da legislação municipal ou pela fiscalização dos recursos públicos despendidos
pela Prefeitura.

A história de vida do Vereador Paulo Schuh comprova que ele há anos vem dedicando seus esforços em prol
de uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, próspera e com melhor qualidade de vida.

Por sua dedicação e contribuição merece ser reconhecido por meio do Título de Cidadão Mato Grossense
aqui proposto, e portanto, conto com o apoio dos meu nobres pares para a aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Maio de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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