
Projeto de resolução - 3ebcjv49

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 3ebcjv49
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
24/11/2021
Projeto de resolução nº 351/2021
Protocolo nº 12915/2021
Processo nº 1792/2021
 

Autor: Dep. Thiago Silva

Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Diocelio Antunes Pruciano.

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 Diocelio Antunes Pruciano..

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

JUSTIFICATIVA

O senhor Diocelio Antunes Pruciano é nascido em Palmeira das Missões no Rio Grande do Sul no dia
19/07/1972. O mesmo é Casado com Eliane Morgenstern Pruciano pai de três filhos Mateus, Aline Elizama e
Amanda.

Veio para o Estado de Mato Grosso para realizar seus sonhos e objetivos na comunidade de Deciolândia
que pertence a Diamantino, chegando aqui com muita vontade de crescer e desenvolver aquele lugar
começando por um comércio no ramo de supermercado e foi semple ampliando novas ideias, onde hoje
além de supermercado o mesmo tem uma loja de materiais de construção e tem outros investimentos em
imóveis no município.

É de família simples filho de pequeno produtor rural do Rio Grande do Sul.

No ano 2020 concorreu a uma vaga de Vereador no município de Diamantino, sendo eleito com 315 votos,
mostrando o reconhecimento da população pelos trabalhos realizado com ações sociais e projetos para
agricultura familiar em Deciolândia no município de Diamantino.

Por ter prestando um brilhante trabalho em prol da comunidade de Deciolândia no município de Diamantino
do Estado de Mato Grosso, merecendo esta justa homenagem em face a seu relevante trabalho, motivo pelo
qual conclamo o apoio de meus Nobres Pares na aprovação
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da matéria.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Novembro de 2021

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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