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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense a
Jair Antônio de Brito.

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 Jair Antônio de Brito. 

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

 

JUSTIFICATIVA

Jair Antônio de Brito nasceu em Santa Fé do Sul (RS), no ano de 1982. É casado com Maria
Aparecida Monezi de Brito e, juntos, são pais de três filhos.

No ano de 1970, Jair se mudou para Mato Grosso em busca de melhor qualidade de vida para
sua família, e se instalou na cidade de São José dos Quatro Marcos. 

Atuou na agricultura familiar no município que é vocacionado para o desenvolvimento do
pequeno produtor até hoje. Ainda em São José dos Quatro Marcos, Jair iniciou sua carreira de
empreendedor e montou uma pequena empresa especializada em desenvolvimento musical.

No ano de 1982, Jair e sua família se mudaram para a cidade de Pontes e Lacerda. Atuando na
área musical até hoje, Jair é referência no município e foi o primeiro a montar uma empresa
especializada na venda de discos, fitas e sonorização.
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Jair é conhecido como “Jair da Stereo Som”. Ele carrega o nome de sua empresa desde a
época em que iniciou os trabalhos na praça central da cidade de Pontes e Lacerda.

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 07 de Fevereiro de 2022

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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