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CONCEDE  AO  SENHOR  JOSÉ  WILSON
HIDALGO COLETTI,  O  TÍTULO 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 JOSÉ WILSON HIDALGO COLETTI, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

José Wilson Hidalgo Coletti nasceu no dia 20 de dezembro de 1967, na cidade São Bernardo do Campo
no Estado de São Paulo, filho de Euclides Coletti (in memória) e Carmem Hidalgo Grego Coletti.

Em 1982 mudou para Sinop com apenas 15 anos de idade, estudou na Escola Estadual Nilza de Oliveira
Pepino em 1984 cursando ensino médio.  Seu primeiro trabalho no ano de 1985 foi como ajudante geral na
área de  acessórios e peças na extinta Sinop Agro Química, onde trabalhou até o fechamento da mesma.

Seu segundo trabalho, no ano de 1988, foi trabalhar como ajudante de oficina na SINOMAT tratores Ford.
Paralelamente se interessou a trabalhar com rádio na década de 90 quando teve início na Rádio Celeste, na
Avenida Governador Júlio José de Campos. 

Por conhecer e entender a falta de opção no lazer para a juventude e população de Sinop, resolveu comprar
um aparelho de som para fazer eventos e diversas ações sociais para as entidades carentes no ano de 1994.

Na época conhecido como Brincadeira Dançante (sendo assim, proprietário da primeira equipe de som de
Sinop), trouxe diversão aos finais de semana e feriados, para todos.

Sempre praticou esporte, representando o Estado por todo o Brasil. Foi campeão estadual de salto em altura
e basquete nos anos de 1986 a 1990, sempre por Sinop e Mato Grosso.
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Assumiu como técnico das seleções de basquete de Sinop em 1987. Em seguida, no ano de 1990 iniciou um
trabalho de recreação na Associação Atlética do Banco do Brasil de Sinop - AABB, onde trabalhou por 16
anos como instrutor de natação, conquistando vários títulos de campeão estadual e dos jogos olímpicos.

Realizou na época, uma parceria com a Prefeitura Municipal de Sinop e o Centro de Tradições Gaúchas de
Sinop - CTG e passou a dar aulas de natação para crianças carentes, atingindo a marca de umas mil
crianças por ano, aprendendo a nadar com custo zero.

Foi chamado a trabalhar na Rádio Meridional no ano de 1993, quando a emissora deixou de ser Rádio
Nacional. Onde trabalhou por mais de 20 anos como locutor.

Foi o primeiro locutor de MotoCross do Estado e primeiro locutor de free style do Brasil.

Quando iniciou em 2007, os trabalhos como empresário locutor e investidor na carreira do heptacampeão
brasileiro de free style Joaninha, passando a viajar com a equipe, fazendo shows e levando o nome de Sinop
e do estado de Mato Grosso para todo o Brasil.

Com várias passagens ao vivo em rede nacional, sempre divulgando o Estado de Mato Grosso.

Atualmente é assessor parlamentar federal, locutor na rádio 93 FM de Sinop, e continua viajando e narrando
MotoCross com dois campeonatos, Estadual e Regional Cuiabá, realizando também shows do campeão
Brasileiro Joaninha. E quer morar por toda a vida nessa terra chamada Sinop, no Estado de Mato Grosso,
terra de toda gente.

Pela imensa contribuição como homem, profissional, empresário do esporte pelas contribuições nas áreas
sociais e por todos os relevantes serviços prestados no município de Sinop e no Estado de Mato Grosso e
por onde passou sempre ativo, apreço minha satisfação com o seu trabalho, proponho a concessão do Título
de Cidadão Mato-Grossense ao senhor José Wilson Hidalgo Coletti, 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.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Março de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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