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      Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", na forma:

     “A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos Deputados que a
compõem, representando o pensamento de sua gente, vem manifestar a senhora  Kare Anne Back,  seu
profundo pesar pelo falecimento de seu esposo  Euclides Dobri, ocorrido no último dia 07 de Fevereiro. em
Alta Floresta”

JUSTIFICATIVA

    Faleceu no último dia 07 de fevereiro, o empresário, pecuarista e nosso amigo Euclides Dobri, aos 66
anos, conhecido como "Clidão", pioneiro e desbravador da Região Norte desde os anos 80.

    Ele era natural de Astorga, estado do Paraná e completaria 67 anos no mês de março. Era casado com a
senhora Karen Anne Back.

      Euclides foi pioneiro na região, onde trabalhou como taxista em Alta Floresta, Paranaíta e Apiacás.

     Ao longo dos anos atuou em uma compra de ouro e também desempenhou atividades na distribuição de
combustíveis estando a frente do antigo posto Codopel (hoje posto Avenida), no centro da cidade.

     “Clidão” sempre fazia questão de demonstrar o seu amor pela cidade de Alta Floresta e região que tanto o
ajudou para chegar ao patamar econômico que chegou, e sempre fazia questão de participar, as vezes
anonimamente, de muitas campanhas assistenciais na região, também participou de entidades de classe,
contribuindo para o desenvolvimento do munícipio e da região.

       Nos últimos anos dedicava-se a outras atividades entre elas a pecuária.

 

 

 

1



 

       Que Deus conforte os corações de seus familiares e ilumine seu caminho.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2019

 

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual
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