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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Gilmar Pereira Nunes.

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

 

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Gilmar Pereira Nunes.

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

JUSTIFICATIVA

Gilmar Pereira Nunes, 48 anos é natural de Ji-Paraná Rondônia, filho de agricultor, criado em sitio
com uma infância com muitos amigos e sempre com sua família.

Em 1995 Casou se aos 21 anos de idade com Cirlene Pereira Nunes. Em 2000 veio para o Estado 
de Mato Grosso no Município de Aripuanã em busca de  condições  melhores de vida  para sua família.  Ao
visitar a família que reside no Município de Cotriguaçu, encantou se pelo belo Município e decidiu residir em
Cotriguaçu, mais precisamente em PA Nova União devido o potencial de crescimento adquiriu um sitio, local
o qual trabalha até hoje.

A comunidade hospitaleira acolheu Gilmar e toda sua família, o mesmo foi eleito a Vereador no pleito
eleitoral no ano de 2020, sendo um representante da Comunidade Nova União no município de Cotriguaçu.

Atualmente como vereador e conhecendo as necessidades da comunidade, vem desenvolvendo um
ótimo trabalho em prol dos mais necessitados e principalmente pelos projetos de Esporte e Lazer, Gilmar
vem trabalhando com projetos infantis para devolver o esporte no município, merecendo esta justa
homenagem em face a seu relevante trabalho, motivo pelo qual conclamo o apoio de meus Nobres Pares na
aprovação da matéria.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Outubro de 2021

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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