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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATOGROSSENSE AO SENHOR ELIO DALBEN.

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 Matogrossense ao senhor, ELIO DALBEN pelos relevantes serviços
prestados ao Estado de Mato Grosso.

 

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

JUSTIFICATIVA

Elio Dalben, natural de Abelardo Luz – SC, nasceu no dia 10 de maio de 1955, filho de João Dalben e Maria
Bau Dalben. É casado com Rosângela Zanchet Dalben e pai de dois filhos: João Ricardo e Kenya.

Veio para o estado em busca de terras ferteis e novas oportunidades, e foi assim, com o desejo de mudar
sua vida e escrever uma nova história que tudo começou.

Adquiriu um pedaço de terra a aproximadamente 140 km do município de Sorriso, onde deu inicio ao seu
sonho de produtor rural e lá se estabeleceu.

Passou por grandes provas para chegar onde chegou. As estradas eram de chão e em péssimo estado, não
havia energia elétrica e viviam praticamente da caça, pois na época o acesso às vilas era dificultudado pela
falta de infraestrutura e condições financeiras. Foram anos de muita luta e trabalho.

Elio sempre trabalhou a frente dos interesses dos produtores, foi um dos responsáveis por levar energia
elétrica e asfalto até o Distrito de Boa Esperança, é sócio da APROSOJA e participa de projetos sociais
como CTG.
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Por essas e muitas outras realizações importantes para nosso Estado, é que peço a aprovação do presente
Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Matogrossense ao Senhor Elio Dalben, pelos seus
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Junho de 2018

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual
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