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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Ederson Dal Molin.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que
dispõe o Art. 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:
Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Ederson Dal Molin.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Apresento a honraria ao senhor Ederson Dal Molin, casado com Luana Caroline Castro, e pai do
Arthur Angelo Dal Molin.
Produtor rural formado em direito, é morador de Sorriso desde os 5 anos de idade, quando sua
família estabeleceu residência em Mato Grosso, com atividades na lavoura e no ramo de
combustíveis.
Após a conclusão de seus estudos, passou a participar ativamente de movimentos sociais,
culturais, comerciais e agrícolas dedicando-se com orgulho e por opção e filosofia de vida a
todas as causas que visam o bem estar social e o fortalecimento do setor produtivo.
Foi eleito vereador em Sorriso com expressiva votação em 2004, honrando o cargo com muita
dedicação, em favor do agricultor, com atividades e projetos para ampliar a produção, promover
sua verticalização e industrialização, fazendo do agronegócio fator de progresso e
desenvolvimento humano, gerando novos empregos, necessários para reduzir os problemas
sociais, principalmente com o favorecimento às pessoas mais humildes e carentes, onde cada
emprego conquistado permitiu que famílias recuperassem sua cidadania, se integrando ao meio
social e deixando de passar por privações.
Nesse pleito, coordenou a regularização dos serviços de moto-taxi, trabalho que serviu de base

1

Projeto de resolução - ikx5gy0y

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

para regularização nacional da profissão. Diretor da AMPA em 2005/2006.
Gestor de adequações do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado, com
adequações para o Município de Sorriso.
Condecorado pela ABRASEM e ABRAPA, em Brasília, pelos serviços prestados em prol do
desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (Brasília, 17/abril/2007), especialmente na aprovação
da biotecnologia.
Assessor Parlamentar do Senador Gilberto Goellner (DEM), no Senado Federal em 2008.
Em 2012 elegeu-se vice Prefeito de Sorriso, com 20.448 votos.
Desde 2013, coordenador da implantação do Aeroporto Regional de Sorriso.
Em 2014, concorreu para o cargo de Deputado Federal, alcançando a 2ª Suplência da
Coligação Coragem e Atitude para Mudar com mais de 31.000 votos.
Há mais de 8 anos vinha trabalhando pela descentralização do Ciopaer, que em 2018 inaugurou
a 1ª base no interior de Mato Grosso, e também a 1ª Base Aérea de Combate a Incêndios
Florestais da Amazônia Legal.
Hoje, como deputado estadual Xuxu Dal Milin, como é conhecido, exerce seu mandato com
muito trabalho e dedicação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Novembro de 2019

Dr. Gimenez
Deputado Estadual

2

