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Concede Título de Cidadão Mato-grossense a
Wadeci Barga Rosa.

        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 Título de Cidadão Mato-grossense a Wadeci Barga Rosa. 

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

JUSTIFICATIVA

Wadeci Barga Rosa é natural de Itambé/PR e residiu lá até os 02 (dois) anos de idade. Morou com sua
família em um sítio em Quinta do Sol, até os seus 14 (quatorze) anos, posteriormente, juntamente com os
seus pais e 08 (oito) irmãos mudaram para a cidade. Casou-se com Marua Helena Rosa e em agosto de
1983 veio com sua família para o Mato Grosso. 

Ao chegar em Mato Grosso alugou uma casa simples em Guiratinga, onde viveu muitos anos com a esposa
e os três filhos, arrendou 200 hectares de terra para o plantio de soja e arroz.

De lá para cá, Waldeci tornou-se um empresário de detaque, com grandes propriedades no
munícipio. Emprega em suas propriedades mais ou menos 30 (trinta) funcionários, sendo que em épocas de
safra são contratados colaboradores sazonais para atender a demanda, e dessa maneira fomenta a oferta de
emprego na região.

O empresário ainda possui uma transportadora com 09 (nove) carretas. Nos momentos de lazer gosta de
jogar futebol e estar entre seus familiares e amigos.

O empresário também atua em ações sociais como o Leilão em prol do Hospital do Câncer de Barretos e
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Waldeci Braga Rosa sempre trabalhou com o compromentimento de exercer a sua função com honestidade
e competência, se tornando referência para todos aqueles que trabalham com ele.
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Para tanto, apresento a proposição legislativa e peço apoio dos Nobres Pares para a sua acolhida e
merecida aprovação. 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Novembro de 2017

 

Nininho
Deputado Estadual
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