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Concede  a  “Comenda  Desbravador  Migrante
Norberto  Schwantes”  ao  Senhor  MASSIMINO
ANTONIO TOMASI.

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 171 do Regimento Interno, RESOLVE:

 

Art. 1º Nos termos da Resolução n° 1.498, de 19 de abril de 2010, fica concedida a Comenda “Desbravador
Migrante Norberto Schwantes” ao Senhor MASSIMINO ANTONIO TOMASI.

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

JUSTIFICATIVA

 

 

MASSIMINO ANTONIO TOMASI nasceu em Júlio de Castilhos, estado do Rio Grande do Sul, chegou em
Barra do Garças e ali fixou residência no ano de 1974, época na qual se iniciava a ocupação e o
desenvolvimento econômico e demográfico da região do médio Araguaia.

Desenvolveu ativamente como produtor pioneiro inúmeras ações em conjunto com o colonizador Norberto
Schwantes, a exemplo da assessoria dos projetos de colonização da Cooperativa Coopercana, incluindo
topografia e assistência técnica aos colonos agricultores oriundos da região sul.

Foi responsável administrativo do Jornal O Regional, em Frederico Westphalem-RS, com divulgação da
colonização realizada pela CONAGRO em Barra do Garças.
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Participou no Projeto de Colonização da região adquirindo um lote no Garapu II – Canarana no plantio de
arroz de sequeiro.

Possui Título de Cidadão Barra-Garcense e Monção Honrosa pelos trabalhos desenvolvidos e que continua
a desenvolver em prol do progresso do município e região.

Assim, em virtude dos relevantes serviços prestados ao estado de Mato Grosso e à região do médio
Araguaia e, pela coragem e determinação em desbravar essas terras, transformando o cerrado de
improdutivo ao maior produtor de arroz de sequeiro do mundo, é que apresento a Comenda “Desbravador
Migrante Norberto Schwantes” ao Senhor MASSIMINO ANTONIO TOMASI.

Pelo exposto, solicito a aprovação do presente Projeto de Resolução pelos Nobres Pares.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Novembro de 2017

 

Adalto de Freitas
Deputado Estadual
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