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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor “Walter Gomes Santana”.

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 “Walter Gomes Santana”.

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

 

JUSTIFICATIVA

Walter Gomes Santana, filho de João Gomes Santana e Elvira Maria de Jesus, nasceu na cidade de
Inhapim-MG, no dia 12 de setembro de 1947, onde viveu sua infância e posteriormente residiu em Itabirinha
de Mantena-MG até seus 22 anos.

Estudou em escola pública até a conclusão do ensino médio. Aos 13 anos início de sua adolescência
começou a lida diária auxiliando seu cunhado nos serviços comerciais.  Aos 22 anos casou-se com a jovem
Gloria Bento Gomes, dia 27 de julho de 1972, com quem formou família e tiveram três filhos: Lucélio Gomes
Santana, Kezia Gomes Santana e Elma Gomes Santana, todos hoje formados em medicina. Nesse mesmo
ano, recém-casado mudou-se para o Estado de Mato Grosso, vindo a residir no município de Pontes e
Lacerda  em 20 de outubro de 1972, onde permanece até a presente data.

Em Pontes e Lacerda-MT desenvolveu uma sociedade com seu cunhado, abrindo uma loja de tecidos e
confecções. Desenvolvendo-se comercial e profissionalmente de forma esplêndida. Mas, com o falecimento
do sócio o Sr. Walter reuniu com a família e entregou os pertences da sua parte no negócio, findando assim
a sociedade. Iniciando seu próprio negócio.

Trabalhando e administrando bem seu novo empreendimento cresceu e se expandiu vindo a ser reconhecido
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como um dos mais bem sucedidos empresários de Pontes e Lacerda. Sua história se confunde com a do
município, tanto que no ano de 1996 teve seu nome figurado como candidato a prefeito da cidade, buscando
consolidar o desenvolvimento da Região Oeste do Estado de Mato Grosso.

No dia 31 de dezembro do ano de 1998 o Sr. Walter encerrou suas atividades comerciais dedicando a partir
de então ao agronegócio, atividade que desempenha até a presente data.

Hoje o Sr. Walter Gomes Santana, como Membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pontes e
Lacerda e Região, é Pastor e figura como Vice-Presidente da mesma, atribuindo essa honra a Deus e ao
Ministério Local pelo reconhecimento.

Dessa feita, pelos relevantes serviços prestados à sociedade Mato-grossense, solicito a aprovação do
Projeto de Resolução que ora submetemos à deliberação dos nobres Parlamentares desta Casa de Leis.

 

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Novembro de 2021

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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