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CONCEDE O TITULO DE CIDADÃO
MATO-GROSSENSE AO SENHOR GLENIO
MORETTO.

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 o Titulo de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Glenio Moretto.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Casado com Madalena Batista de Moraes
Filho: Duilio Moraes Moretto
Nascido no Estado do Paraná, na cidade de Palotina, no dia 14 de junho ano de 1973, onde residiu até os 3
(três) anos.
Em 1976, seus pais mudaram para Estado de Mato Grosso do Sul, município de Montese, ali viveu até o ano
de 1986.
Mudaram para o estado de mato grosso, região oeste, com moradia no município de Pontes e Lacerda.
Foi um dos fundadores do município de Nova Lacerda, desbravando uma parte significativa dessa imensa
região. Procurando sempre integrar o desenvolvimento, sem degradar o meio ambiente, importante para
preservar a qualidade de vida das pessoas que vivem na região.
Hoje está estabelecido nesse município, sendo proprietário de empresa que atua na implantação e execução
de projetos de mineração, execução de obras rodoviárias, barragens, pavimentação e construção civil.
É também pecuarista, além de desenvolver atividades agronômicas. implementa modernas técnicas de
1

Projeto de resolução - q3muhpjd

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

manejo em seu rebanho, sendo referência nessa área que muito contribui para o desenvolvimento regional,
estadual e do país.
Em 2008 integrou o Lions Clube do Vale do Galera, que passou por várias mudanças. O Lions Clube Nova
Lacerda centenário - Vale do Galera está atuando desde de 2017 e na gestão de 2019/2020, foi eleito pelos
companheiros a Presidente, podendo assim sempre fazer mais pela sociedade local, onde sente muito
orgulho em servir ao próximo.
Este é um leão que merece respeito, admiração e reconhecimento, pois que além de ter no coração o
serviço desinteressado é também agente ativo no desenvolvimento da região oeste do estado de Mato
Grosso.
Desse modo, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e
merecida aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Novembro de 2019

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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