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CONCEDE AO SENHOR ARMELINDO CATTANI,
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 ARMELINDO CATTANI, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Armelindo Cattani filho do senhor Marino Cattani e dona Irene Chielle, nasceu em 06 de Agosto de 1959, na
cidade de Santa Helena no Estado do Paraná.

Casou-se no dia 17 de abril de 1982 também na cidade de Santa Helena no Estado do Paraná, com sua
esposa Isolde Maria Cattani após seu casamento se mudaram para Mato Grosso, denominado BR-070
conhecida como Posto Paraná e em seguida começou a trabalhar na Fazenda Floresta com seus primos na
produção de soja.

Certo tempo depois voltaram a morar novamente na BR-070 Posto Paraná. Após 2 (dois) anos e 7 meses
tiveram seu primeiro filho, Carlos Alexandre Cattani e alguns anos depois Carina Solange Cattani.

Com muita dedicação, trabalho e esforço Armelindo Cattani e sua esposa Isolde Maria Cattani foram
conquistando aos poucos seu espaço no Estado de Mato Grosso sendo então o primeiro taxista, primeiro
cabeleleiro e também a primeira marcenaria a ser instalado na região de nominada de BR-070 Posto Paraná.

Em 1988 Armelindo Cattani participou então do programa de levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE para que fosse emancipado e denominado então o município de Campo
Verde-MT. Após esse período logo veio às eleições que ocorreu no dia 03 de Outubro de 1988, onde teve a
disputa por dois candidatos a prefeito do município de Campo Verde-MT, Onésimo Prati e Vitor Vez.

Onde então Armelindo Cattani disputou como candidato a vereador ficando em segundo lugar mais votado
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entre os candidatos. Armelindo Cattani conquistou a confiança da população e assumiu então um total de
quatros mandatos entre 1989 a 2004 no município de Campo Verde-MT.

        Após esse período o Armelindo Cattani fundou então a empresa Cattani Automóveis, atendendo então
como atividade de compra, de venda, de troca e também parcerias com concessionárias vendendo consórcio
entre amigos um grande sucesso nesse período.

Também nesse mesmo período fundou a empresa CV Locadora de Automóveis atuando no ramo de locação
de veículos. Fundador também da Empresa Cattani Aviação Agrícola, prestando serviço no ramo de
aplicações aéreas.

Um grande exemplo de muito trabalho, esforço e dedicação, conquistando assim seu espaço no município
de Campo Verde e no Estado de Mato Grosso são 36 anos de história.

Pela imensa contribuição como homem público, empresário e com seu reconhecido espirito empreendedor,
tem contribuído para o desenvolvimento e crescimento do Estado de Mato Grosso em especial no município
de Campo Verde.

Destarte, por todas estas razões apresentada, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor
ARMELINDO CATTANI 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 17 de Abril de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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