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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor José Bianchini (In Memoriam).

       

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 ao Senhor José Bianchini (In
Memoriam).

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

 

JUSTIFICATIVA

 

O Senhor José Bianchini nasceu em Potirendaba, estado de São Paulo, em 07de dezembro
de 1940. Advogado, chegou em Mato Grosso no ano de 1970, com títulos de terras no
extremo norte do estado, onde só havia a floresta amazônica.

Com muito trabalho e com o espírito de bandeirante, abriu a mata, fez estradas, trouxe
progresso e fundou a cidade de Marcelândia, tendo a 1° missa sido realizada no ano de 1980.

O nome da cidade foi dado em homenagem ao seu filho Marcelo. Fundou ainda o Distrito
Industrial de Marcelândia, chamando-o de Analândia do Norte, em homenagem à sua filha
Anamaria.

1



Projeto de resolução - 6tbl41c9

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Em sete de dezembro de 1980 foi oficialmente fundado o patrimônio de Marcelândia e em 10
de maio de 1982, a lei nº. 4.461 criou o distrito de Marcelândia, jurisdicionado ao município
de Sinop. Marcelândia tornou-se município em 13 de maio de 1986 pela lei nº 4992.

O Senhor José Bianchini faleceu em 21 de outubro de 2001, sem ter recebido o título de
Cidadão Mato-Grossense, motivo pelo qual entregaremos a presente homenagem a sua
esposa Helena Gramolini.

Destarte, por todo o exposto, cremos ser o senhor José Bianchini (In Memoriam) merecedor
de tal honraria, motivo pelo qual contamos com o apoio e recepção dos demais Pares com
assento nesta Casa de Leis na acolhida e aprovação da presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Junho de 2022

 

Max Russi
Deputado Estadual
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