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CONCEDE  AO  SENHOR  EUCLESIO  JOSE
FERRETTO,  O  T ÍTULO  DE  CIDADÃO
MATO-GROSSENSE.

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 ao senhor Euclesio Jose Ferretto, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Baiano Filho
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

EUCLESIO JOSE FERRETTO nasceu no município de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul – RS, filho
do senhor Moyses Ferretto e dona Hermenegilda Romilda Ferretto, casado com a senhora Wanderléia
Pereira Souza e é pai de Ises, Islla e Euclesio Filho.

Euclesio Jose Ferretto reside em Santa Terezinha é Prefeito Municipal e Empresário, para conquistar os
seus objetivos começou a trabalhar muito cedo.

Em 1989, mudou-se para o município de Canarana, onde trabalhou na COOPERCANA na área de
conservação de solos,

1990 passou no concurso da EMATER e foi admitido e foi trabalhar em Santa Terezinha, onde foi aberta a
primeira unidade local da EMATER, desde então nunca mais saiu de lá.

Em 1997 deixa a EMPAER  e passa a atuar na iniciativa privada, no ramo de comercio, agropecuário e
material de construção.

Foi fundador Associação que administra a Rádio comunitária local.

Fundador da CDL em Santa Terezinha.

Presidente da Associação dos Produtores Rurais.

Em 2012 foi candidato a Vice-Prefeito, eleito.

Em 2016 foi candidato a prefeito e eleito...

Euclesio Jose Ferretto pela imensa contribuição como homem público e agropecuarista visando sempre o
desenvolvimento do município apresentando projetos como legislador e como agropecuarista contribuindo
com o fortalecimento do município e  divulgando o potencial da região.

Destarte, por todas estas razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissionais e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor
Euclesio Jose Ferretto, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito. Para tanto, apresento a
proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação.
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