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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
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  ARGEU
FOGLIATTO.

 “A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO”, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

1º - Fica concedido ao Senhor Argeu Fogliatto, o Título de Cidadão Mato-grossense.

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

 

JUSTIFICATIVA

Argeu Fogliatto nasceu no dia 4 de outubro de 1943, em Santa Maria-RS. Casado com Jones Lurdes
Fogliatto, com a qual teve três filhos.

Iniciou suas atividades em 1964, no interior do Paraná, como sócio da Olaria São José, Pedreira São José,
Madeireira Realiza e algumas cabeças de gado nelore, após anos de trabalho, diversificou suas atividades
financiando o plantio de soja, arroz, milho e trigo em áreas de sua propriedade e áreas arrendadas na
mesma região.

No ano de 1972, como sócio, constituiu a empresa Sementes Itaipu Ltda, na Cidade de Realeza-PR, a qual
teve um grande desenvolvimento no setor de produção de sementes de soja, arroz, trigo e feijão, se
destacando dentre outras empresas como uma das de maior sucesso.

Ainda no Sudoeste Paranaense, em 1974, ajudou a criar a Agro Verde, uma empresa que comercializava
insumos agrícolas, que auxiliou aproximadamente 80 cooperados daquela região.

No ano de 1976, começou, juntamente com seus sócios a expandir suas lavouras, iniciando também
lavouras na região sul do Mato Grosso do Sul, no município de Sidrolândia, em áreas arrendadas, investindo
nessa região até 1981.
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No ano de 1979 comprou 100 vacas P.O. e dois Touros, e neste momento começou um trabalho de
melhoramento genético que visava encontrar o melhor da raça Nelore e Nelore Mocho.

Em 1980, ainda com seus sócios abriu mercado no Estado de Mato Grosso, se estabelecendo juntamente
com sua esposa e filhos na cidade de Tangará da Serra, onde seguiu com as mesmas atividades: pedreira,
produção de sementes e grãos e criação de gado bovino de corte controlados pela ABCZ, permanecendo até
os dias atuais.

Destarte, por todas as razões apresentadas, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade
mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor Argeu Fogliatto,
que indiscutivelmente merece todas as honras e 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 03 de Julho de 2018

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual
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