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Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Sr. Sérgio Henrique Cabral Sant’Ana, pelos
relevantes trabalhos prestados ao Estado de
Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:
Art. 1º Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao Sr. Sérgio Henrique Cabral Sant’Ana, pelos
relevantes trabalhos prestados ao Estado de Mato Grosso.
Art. 2 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA

Sérgio Henrique Cabral Sant’Ana, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) sob o n. 081.991.357-00 e no Registro Geral (RG) sob o n. 2.597.842 SSP/DF, residente e
domiciliado na CCSW 02, Lote 03, Apartamento 426, Setor Sudoeste, CEP: 70.680-265, Brasília – Distrito
Federal.
Sérgio Sant’ana é bacharel em Direito e advogado e já trabalhou em inúmeros processos dentro do
Estado de São Paulo e do Brasil. Além disso, ele também foi honrosamente convidado a ser Assessor
Especial no Ministério da Educação da República Federativa do Brasil.
Ademais, Sérgio Sant’ana é responsável por idealizar o Instituto Conservador-Liberal, que possui o
intuito de trazer cursos, livros e intercâmbios de cunho liberal para trazer pluralidade política ao atual cenário
brasileiro – inclusive de Mato Grosso.
Em Abril de 2022, Sérgio esteve presente no CIRCUITO APROSOJA, que passou por diversas
cidades de Mato Grosso, e ainda passará por mais dezenas, com o ambicioso objetivo de trazer informações
relevantes e dados reais a respeito do Agronegócio dentro do Estado de Mato Grosso e outros assuntos
importantíssimos. Nesse sentido, Sérgio teve a oportunidade de ministrar palestras extremamente
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pertinentes que versaram sobre o atual cenário político, econômico e social do brasil.
De maneira indubitável, o fornecimento de informações atualizadas e os debates rumados à verdade
são fundamentais para o pleno desenvolvimento da liberdade, ainda mais em lugares onde, em grande parte,
as organizações são letárgicas na amplificação dessa atividade. Certamente, pessoas que se prestam à
árdua tarefa de organizar, trabalhar e distribuir informações confiáveis e de qualidade de maneira pluralizada,
devem ter suas tarefas reconhecidas.
Diante disso, entendendo que o trabalho feito pelo Sr. Sérgio vai ao encontro do desenvolvimento
social pretendido pelo trabalho público e reconhecendo os reflexos positivos dessas atividades para o Estado
de Mato Grosso, justifico este título de Cidadão Mato-Grossense para o Sr. Sérgio Henrique Cabral
Sant’Ana.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Maio de 2022
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Deputado Estadual
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