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CONCEDE
TÍTULO
DE
CIDADÃO
MATO-GROSSENSE AO SENHOR PAULO ALVES
PALHANO.

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

JUSTIFICATIVA

Paulo Alves Palhano nasceu no dia 11 de abril de 1982 na cidade de Dourados, no Estado de Mato Grosso
do Sul. Filho do Senhor Paulo Roberto Palhano e da Senhora Elizabeth Alves Ferreira.
Veio para o Estado de Mato Grosso no início de sua adolescência, fixando moradia na cidade de Sorriso,
onde permaneceu por mais de uma década, constituindo sua família, casando-se com a Senhora Kassiana
Capelezzo Palhano, união que foi abençoada com a chegada de sua filha, Maria Clara.
Conquistando seu espaço no mundo do agronegócio, Paulinho, como é carinhosamente chamado pelos
amigos, criou um projeto filantrópico voltado para o futebol, atendendo crianças e adolescentes em situação
de risco. Ao longo do tempo, o projeto atendeu quase mil jovens no município de Sorriso. A Escola de
Esportes Esperança, contava com toda a estrutura necessária aos alunos, com a orientação pedagógica,
para melhora no desempenho escolar, assim como um acompanhamento com psicólogos, levando em
consideração que muitas dessas crianças, vinham de lares fragilizados.
Apaixonado pelo mundo equestre, foi um dos fundadores do “Rancho Fundo”, um grupo de laçadores do
município de Sorriso, que compartilham seu amor pelas provas ligadas ao mundo do cavalo, sendo por três
vezes o vice-presidente patrão campeiro. Neste mesmo período, Paulinho ajudou a fundar a Loja Maçônica
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de Lucas do Rio Verde e Tapurah.
Mesmo após várias adversidades, sendo obrigado a interromper alguns dos seus projetos sociais, Paulo
seguiu adiante, levantou a cabeça e não desistiu. Hoje, sendo uma das maiores referências do mundo
equestre no Brasil, referência que lhe deu o apelido “Paulinho do Hipismo”, o jovem empresário conquistou
uma das maiores homenagens que ele poderia imaginar, sendo destaque durante o Rodeio Internacional de
Vacaria, maior rodeio tradicional da América Latina.
Hoje residindo na Capital Mato-grossense, Paulinho é responsável pela direção de um dos maiores veículos
de comunicação de Mato Grosso. Com visão empreendedora para os negócios, ele também fundou uma das
maiores páginas no Instagram, Hipismo Clássico e Rural, uma referencia do mundo equestre.
Devoto de Nossa Senhora Aparecida, “Paulinho do Hipismo” continua a desenvolver projetos sociais nos
bairros carentes de Cuiabá, sendo embaixador oficial da Smile Train em Cuiabá, grupo que atua há mais de
21 anos em prol de crianças que nascem com fissura labial ou palatina.
Desta forma, o Título de Cidadão Mato-grossense ao senhor Paulo Alves Palhano, nada mais é do que um
justo reconhecimento por todas suas ações em prol do desenvolvimento econômico e social no Estado de
Mato Grosso.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Julho de 2021

João Batista
Deputado Estadual
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