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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense a
Sebastião Donizete Barboza.

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

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Mato-Grossense a Sebastião Donizete
Barboza.

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

 

JUSTIFICATIVA

Conhecido pela sua história de luta e perseverança, Sebastião Donizete Barboza nasceu no dia
05 de Dezembro de 1965, em Santa Albertina, interior de São Paulo, casado com Zilda
Rodrigues Barbosa e dois filhos.

Aos três anos de idade de Sebastião, os seus pais trabalhavam na área rural, em uma lavoura,
com o passar dos anos os seus pais decidiram abrir um comércio no centro do Distrito. Com as
dificuldades encontradas no comércio, em 1984, os seus pais decidiram se mudar para a cidade
de São José dos Quatro Marcos, a mudança se veio em busca de uma vida melhor e com mais
oportunidades para a sua família.

Em busca de novas oportunidades de emprego e com objetivo de terminar os estudos,
Sebastião decidiu morar na área Urbana de São José de Quatro Marcos, onde aprendeu e se
profissionalizou em tapeçaria. Assim como em todas outras profissões, o começo teve suas
dificuldades, com passar dos anos, Sebastião adquiriu experiência em tapeçaria e o mais
importante, a confiança da população de São José dos Quatro Marcos com a ajuda de sua
esposa e família, possui um comércio destinado à produção e venda de móveis e estofados em
geral, atendendo toda a região local, e hoje conhecido com Pastor Donizete da Igreja
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Assembléia de Deus. 

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida
e merecida aprovação.

 

 

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

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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