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Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Senhor José Luiz Rainho Cunha (in memorian),
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 José Luiz Rainho Cunha (in memorian), pelos
relevantes trabalhos prestados ao Estado de Mato Grosso.
Art. 2 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Natural de Olímpia-SP, nascido em 26/06/1952, José Luiz Rainho Cunha é Filho de Manoel Cunha e
Aparecida Dias Cunha.
Graduou-se em medicina em 1979, pela Faculdade de Medicina de Botucatu-SP, atual UNESP, onde fez
residência médica em dermatologia.
Possui títulos de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Hansenologia
pela Sociedade Brasileira de Hanselonogia, além de pós-graduação em medicina do trabalho e saúde
pública.
Trabalhou como médico na construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí-PA, entre os anos de 1982 a 1990,
onde se casou com Vânia Oliveira e Rainho Cunha e teve dois filhos, Jade Oliveira e Rainho Cunha (1985) e
Renan Oliveira e Rainho Cunha (1987).
Passou residir em Cuiabá a partir de 1990, onde atuou como médico especialista em dermatologia em
medicina e hanseníase em clínica particular e como médico concursado pelo Estado do Mato Grosso e do
Município de Cuiabá.
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Pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, exerceu o cargo de Coordenador da Policlínica do Planalto
por mais de vinte anos.
Pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, foi lotado no CERMAC (Centro Estadual de Referência
Médica de Alta Complexidade), onde atuou por mais de dez anos à frente da equipe de especialistas em
dermatologia e hanseníase.
Possui título de cidadão cuiabano e da cidade de Nobres-MT, onde atuou por mais de uma década como
médico pela Secretaria Municipal.
Amante desta cidade e do Estado de Mato Grosso, criou seus filhos, raízes e admiração nesta terra, onde
residiu até janeiro de 2017, quando se mudou para sua cidade natal, Olímpia-SP, para realizar tratamento de
câncer no Hospital do Amor de Barretos-SP.
Faleceu em 29/01/2019, devido ao avanço da doença, deixando dois filhos e um neto, Joaquim Bertholdo
Rainho Cunha, com um mês de vida à época de seu falecimento, além de diversos amigos e admiradores,
saudosos do seu tratamento humano e atencioso para com todos os seus pacientes.
Foi grande um exemplo de profissional pela atuação e dedicação ao Estado de Mato Grosso, deixando um
grande legado para a saúde pública.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Outubro de 2019

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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