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Concede Título de Cidadão Matogrossense ao
Senhor Eduardo Toccafondo, 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 Matogrossense ao Senhor Eduardo Toccafondo, pelos relevantes
trabalhos prestados ao Estado de Mato Grosso.
Art. 2 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de resolução se justifica pelos inúmeros trabalhos prestados pelo Senhor Eduardo
Toccafondo, brasileiro, casado, pecuarista e empresário, nascido em 1 de fevereiro de 1962, pai de dois
filhos, natural de Ituiutaba-MG. É casado com a Sra. Leila Oliveira Toccafondo.
Ingressou na faculdade de engenharia em Ituiutaba/MG, em 1980, aos 17 anos. Em 1983, teve que trancar a
sua matrícula e mudou-se pra Rondônia, onde, junto com o irmão engenheiro, começou a atividade de Posto
de gasolina e mineração.
Em 1989, se fez proprietário em Mato Grosso de uma fazenda no município de São José do Xingu, região
Norte do Estado, mudando-se com sua esposa no ano de 1993 para o mesmo município, onde permaneceu
até o ano 1996.
No Estado de Mato Grosso, teve destaque como Diretor e Associado da Asfax – Associação dos
Fazendeiros do Vale do Araguaia e Xingu.
É proprietário também de uma construtora juntamente com seu irmão, onde realizou obras na cidade de
Confresa e atualmente junto à manutenção da MT 322, na região de São José do Xingu e são Félix do
Araguaia em parceria com a Sinfra e Asfax.
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Exemplo de dedicação em tudo que faz, no ano de 2019, aos 57 anos, retornou aos estudos, estando no 4°
ano de engenharia civil, e com a boa vontade que lhe é peculiar, haverá de terminar essa missão.
Formou seus 2 filhos, com muito suor e luta, tendo o estudo como valor e princípio repassados pela sua mãe,
desde a época em que morava na fazenda, sendo um homem vitorioso e dedicado à família e ao Estado de
Mato Grosso.
É um exemplo de profissional pela atuação e dedicação ao município e ao Estado de Mato Grosso.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Outubro de 2019

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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