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Concede o titulo de cidadão mato-grossense ao
senhor CARLOS EDUARDO HESSMANN.

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

        Art. 1º Conceder o titulo de cidadão mato-grossense ao senhor CARLOS EDUARDO HESSMANN.

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

JUSTIFICATIVA

Por meio da presente propositura concedemos o titulo de cidadão mato-grossense ao senhor CARLOS
EDUARDO HESSMANN.

O senhor CARLOS EDUARDO HESSMANN. Nasceu em 02 de março de 1979 na cidade de Maringá estado
do Paraná. É casado há 15 anos com Rosimeire Facco Hessmann tendo 2 filhos: Lucas Facco Hessmann e
Maria Eduardo Facco Hessmann.

Filho de Orlando Hessmann nascido na cidade de Ibirama no estado de Santa Catarina e Isabel Pereira Dos
Santos Hessmann nascida na cidade de Prado estado da Bahia.

Representante comercial desde sua adolescência esta profissão herdada de seu pai sempre trabalhou no
segmento de vendas.

Aos 27 anos de idade foi a procura de novos desafios surgindo uma oportunidade de trabalho para todo o
estado do Mato Grosso, continuando mesmo segmento em vendas. Oportunidade esta abraçada com garra
sem hesitar, fazendo o translado do Paraná ao Mato grosso 2 anos sem residência fixa, desbravando todo o
estado do Mato Grosso.

Em dezembro 2006, após 2 anos de trabalho casou se em Maringá e mudou para Várzea Grande com sua
esposa enfermeira recém formada, no mesmo ramo começou a trabalhar com a empresa Recco Recco & cia
Ltda segmentado no ramo de moda fitness e praia empresa está que trabalha até hoje a 16 ano.
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No ano de 2011 participou do treinamento você ADEXH com carga horaria de 34 horas, 2012 participou do
treinamento Diamond training com carga horaria de 32 horas ambos os treinamentos voltados para a
aperfeiçoamento moral e intelectual.

No ano de 2012 participou do curso de PNL (programação neurolinguística) realizado pelo instituto você – a
arte da excelência humana com carga horaria de 96 horas recebendo o certificado do sindicato dos
terapeutas complementares do estado de São Paulo estando apto a laborar como terapeuta complementar.

Com estes 16 anos vividos em nosso grande estado de Mato Grosso virou um mato[1]grossense de coração
torcedor do Cuiabá esporte clube, filhos cuiabanos tendo muito orgulho de viver e saber que trabalha todos
os dias para trazer regresso a este lugar.

Pelos relevantes serviços prestados a sociedade mato-grossense na area de saude publica entendemos ser
o senhor senhor CARLOS EDUARDO HESSMANN merecedor do titulo de cidadão mato-grossense

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Junho de 2022

 

Nininho
Deputado Estadual
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