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CONCEDE
TÍTULO
DE
CIDADÃO
MATO-GROSSENSE AO SENHOR JOSÉ
ANTONIO DUBIELLA.

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 Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor José Antônio
Dubiella.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

José Antônio Dubiella, Nascido dia 01 de outubro de 1971, em Fraiburgo/Santa Catarina, filho de Cenilda
Catarina Dubiella e Nilton Dubiella, ainda criança com 03 anos de idade, mudou-se juntamente com seus
pais para Blumenau onde lá passou sua infância e juventude, com 18 anos serviu a pátria no 23° Batalhão
de infantaria de Blumenau, aos 20 anos de idade por convite de seu pai, veio para o estado de Mato Grosso
diretamente para a cidade de Feliz Natal - MT, iniciando ali suas atividades no ramo madeireiro, após 4 anos
de trabalho árduo abriu sua própria empresa no mesmo seguimento, onde construiu uma sólida empresa
atuante até hoje no município, chegando a gerar em média 150 empregos diretos, fomentando a economia
dentro e fora do município e estado, em 2011 assumiu a presidência da Associação das Madeireira de Feliz
Natal, e pelo excelente trabalho prestado, a categoria junto com o comércio local o convidou para participar
das eleições municipais de 2012 para Prefeito, onde pelas urnas obteve êxito em sua candidatura,
assumindo como prefeito a gestão 2013/2016, neste período como gestor teve como pilares de sua
administração, Saúde, Educação e Infraestrutura, assim como também geração e emprego e renda para os
munícipes, oferecendo totalmente de forma gratuita, cursos profissionalizantes e técnicos com formação de
mais de 2.000 profissionais.
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Na educação com o histórico de pior índice do IDEB de 3%, com implantação de metodologias modernas,
conseguiu elevar esse índice para 5.6%.
Na saúde não diferente, assumiu a administração com 2 médicos, ampliando para 5 médicos para melhor
atender a sociedade, construiu 3 PSFs e reformou as 2 unidades já existentes, equipando com ambulâncias
novas e um moderno sistema de equipamentos possibilitando a salvar vidas no município.
Ainda em sua gestão conseguiu manter e estruturar todas as estradas do município possibilitando assim
escoar toda a safra local neste período, fornecendo para os agricultores locais uma garantia na redução de
custos do agronegócio local.
Toni Dubiella como e conhecido na região reside na cidade Feliz Natal-MT, atuando nos seguimentos,
madeireiro e na agricultura colaborando no desenvolvimento do município e estado.
Posto isto, contamos com o apoio dos nobres deputados para aprovação do presente projeto de
resolução, tendo em vista a contribuição do homenageado em prol do desenvolvimento de nosso estado,
razão pela qual entendemos ser a Senhor José Antônio Dubiella, merecedor do título de cidadão
mato-grossense.
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