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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  CARLOS
ALBERTO  SCHMIDT.

A ASSEMBLEIA 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 CARLOS ALBERTO SCHMIDT.

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

JUSTIFICATIVA

O senhor Carlos Alberto Schmidt é brasileiro, nascido no dia 10 de dezembro de 1969 na cidade de Campina
da Lagoa, no estado do Paraná.

Fez sua graduação em Administração de empresas, no campus da UNIC em Cuiabá-MT no ano de 2.006.

Chegou em Cuiabá em 30 de Novembro de 2001 com o desafio de iniciar uma nova atividade empresarial,
ao qual no inicio de 2002 iniciou a atividade no ramo de refeições coletivas para empresas de médio e
grande porte, além de multinacionais em vários municipios do Estado de Mato Grosso até meados do ano de
2018

No ano de 2004 foi um dos incentivadores a trazer para o Estado de Mato Grosso o modelo de “restaurante
popular”, para atender populaçao de baixa renda e trabalhadores de empresas na região central da capital
Cuiabá, e em parceria com empresas e o Governo do Estado foi criado o “PRATO POPULAR”, programa
que atendeu os anseios do momento, continuou e sempre está envolvido em ações sociais e coordenando
comunidade católica na Capital.

Atualmente trabalha no ramo de energia fotovoltaica (energia solar), e ajuda a trazer o desenvolvimento do
setor para o Estado de Mato Grosso.

Desta forma, este título é conferido, a este cidadão que nos enche de orgulho e satisfação, pois são pessoas
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assim que elevam o nome do estado de Mato Grosso quando falamos em trabalho, responsabilidade, justiça,
valores éticos e competência.

Diante do exposto é que requeremos o Título ao senhor CARLOS ALBERTO SCHMIDT., que contribui de
forma efetiva para a solidificação e construção do nosso Estado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Maio de 2022

 

Faissal
Deputado Estadual
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