Projeto de resolução - u2j7cx7b

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
Despacho

NP: u2j7cx7b
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
04/02/2020
Projeto de resolução nº 4/2020
Protocolo nº 111/2020
Processo nº 35/2020

Autor: Dep. Faissal

Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao senhor Airton Fábio Carneiro Gondim.

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 Airton Fábio Carneiro Gondim.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Nascido aos 09 dias do mês de novembro de 1946, na cidade de Tupaciguara, estado de Minas Gerais, filho
do senhor Vicente Cândido Gondim e da senhora Maria Ordália Carneiro Gondim. Veio pela primeira vez a
este Estado no ano de 1966 para acompanhar negociações de compra e exportação de arroz em Cáceres
para uma empresa de sua cidade natal, tendo nessa época conhecido o município de Rondonópolis.
Retornou à Tupaciguara e dedicouse à atividade agropecuária. Em 04 de julho de 1970 casou-se com Dilma
Alves, com quem teve as filhas Ana Paula Alves Gondim e Tatyana Alves Gondim.
Em setembro de 1972 mudou-se com a família para a fazenda Colorado no município de Pedra Preta,
abrindo a fazenda e dedicando-se à pecuária e em 1978 fixara residência em Rondonópolis.
Sua biografia é marcada pelo trabalho e dedicação à família, sem descuidar das ações coletivas. É
associado ao Sindicato dos Produtores Rurais de Rondnópolis e sócio fundador do Rotary Club Leste
Desta forma, este título é conferido, a este cidadão que nos enche de orgulho e satisfação, pois são pessoas
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 Airton Fábio Carneiro Gondim, que contribui de
forma efetiva para a solidificação e construção do nosso Estado.
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