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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor MIGUEL HUMBERTO LIBRELOTTO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual c/c o art. 32, inciso I, alínea “g”, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º - Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor MIGUEL HUMBERTO LIBRELOTTO.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Maio de 2016

 

Zeca Viana
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

MIGUEL HUMBERTO LIBRELOTTO, agricultor e empresário, casado com Realda Tereza de Bortoli.
Nasceu na Cila da Sede Aurora, município de Cruz Alta (RS), no dia 18 de maio de 1940, onde viveu até aos
vinte e um anos. Filho de Jorge Librelotto e Cecília Stefanello Librelotto, ambos agricultores e pequenos
comerciantes.

O homenageado estudou até a 5ª Série na Sede Aurora e depois foi estudar no Vale Venêto, Distrito de
Santa Maria (RS). Voltou a trabalhar com a família na agricultura até seus dezoito anos. Prestou Serviço
Militar por um ano, onde fez o curso para Cabo em Comunicações e foi aprovado. Terminando o Serviço
Militar, retornou para trabalhar com os seus pais e irmãos na agricultura. Em doze de maio de 1962 casou-se
com Realda Tereza de Bortoli, e através dessa união tiveram quatro filhos e duas filhas. Durante esse tempo,
continuaram no ramo da agricultura e permaneceram em Cruz Alta (RS), até o ano de 1982. Em 1982 se
mudaram para Mato Grosso, em Jaciara, onde permaneceram até 1987. Em Jaciara, Miguel exerceu o cargo
de patrão do CTG durante quatro anos. Foi presidente da Igreja Católica por dois anos e também foi
presidente do Sindicato Rural por três anos.

Em 1988 mudou de residência para Campo Verde, onde exerceu o cargo de presidente do Conselho de
Assuntos Econômicos da Igreja Católica por duas vezes. Foi patrão do CTG durante dois anos. Miguel se
candidatou a vereador e foi o segundo mais votado pelo partido PMDB na legislatura 1993-1996. Foi eleito
presidente da Câmara de Vereadores no biênio 1995-1996. Quando presidente da Câmara, exerceu o cargo
de prefeito Interino por cinco dias. Candidatou-se para a segunda legislatura, entre 1997-2000 e obteve boa
votação. Foi presidente da festa do município, foi vice-presidente do Sindicato Rural e primeiro-tesoureiro da
primeira Diretoria da Cooperfibra. Exerceu também o cargo de presidente do SAAE (Águas de Campo
Verde).

Também foi presidente do Conselho Comunitário de Campo Verde, onde foi adquirido uma área do Senhor
Otávio Eckert e foi implantado o primeiro Loteamento Popular no bairro Eckert. Miguel, em parceria com a
Prefeitura de Campo Verde, através da Lei Municipal 1.143/2006, foi feito o Loteamento São Miguel, com
preço acessível às pessoas de baixa renda, com finalidade dessas pessoas saírem do aluguel. Entre
diversos Projetos de Lei que Miguel elaborou, o mais importante que ele considera é o Projeto de Lei sobre o
Planejamento Familiar.

O casal Miguel e Realda doaram lotes para a construção de igrejas, escolas, delegacia, CTG e uma área de
30,6 hectares para a construção do Parque das Araras. Segundo a opinião de Miguel Librelottto, os governos
federal, estaduais e municipais têm o dever de investir na educação, saúde, segurança e habitação, para que
assim as pessoas tenham vida digna. “É através da educação que as pessoas saberão planejar, executar e
avaliar suas responsabilidades com competência e determinação”. Miguel espera que as pessoas continuem
acreditando em Deus e na família, pois, eles são a base para sermos felizes e termos um País melhor.

Posto isto, contamos com o apoio dos Nobres Deputados para aprovação do presente Projeto de Resolução,
tem em vista a contribuição da homenageada em prol do desenvolvimento de nosso Estado e também pela
sua brilhante atuação como cidadão, razão pela qual entendemos ser o Senhor MIGUEL HUMBERTO
LIBRELOTTO, merecedor do título de cidadã mato-grossense.
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