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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Cleudir Poletto.

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

       

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Cleudir Poletto.

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

JUSTIFICATIVA

Nascido na cidade de Xanxere, no Estado de Santa Catarina, em 14 de novembro de 1959, o senhor Cleudir
Poletto chegou no município de Sorriso, Mato Grosso, no dia 08 de junho 1979, com foco sempre voltado a
agricultura.

Iniciou trabalhando como operador de máquinas agrícolas na propriedade que abriram quando chegaram em
1979, e a partir do ano de 2000 assumiu a parte administrativa do grupo Poletto.

Participou das conquistas da comunidade do Caravagio, hoje distrito de Sorriso, trabalhou para angariar
recursos e construir a primeira torre de TV no município e torre do posto telefônico instalado em 1983 e 1984.

Em 1992, a família Poletto liderada pelo senhor Cleudir, deu inicio ao plantio direto, sendo pioneiro desta
atividade.

Sempre trabalhou buscando parcerias entre produtores e poder público para manutenção de estradas
vicinais, e se dedicou no engajamento do asfaltamento das rodovias MT 242 e MT 140, ligando Sorriso –
Nova Ubiratã – Distrito de Boa Esperança em uma extensão de 140 km de construção do asfalto.

Exerceu o cargo de diretor presidente da associação dos beneficiários da rodovia da integração leste oeste,
no período de 19/02/2005 a 30/03/2007, no último dia 30/05/2019, foi eleito novamente presidente da
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associação, que detém 51% das cotas capitais da concessionária Intervias, onde o contrato de concessão se
encerra em 15/12/2030. Seu mandato como diretor presidente da associação se encerra em 30/05/2023.

A concessionária Intervias, apesar de ser uma empresa normal, pertence a associação 51% das cotas
capitais, que não tem fins econômicos, e o restante 49% distribuídos entre 62 produtores, cuja a receita da
tarifa do pedágio é revertida em sua totalidade na manutenção da rodovia.

O senhor Cleudir Poletto é casado com Ida Picinin Poletto, tem três filhos: Eduardo José Poletto, Erasmo
Carlos Poletto e Eder Mateus Poletto; e tem trrês netos: Angelina, Tiago e Laura.

Por estas considerações, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade brasileira e do Estado de
Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Cleudir Poletto, que
indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Julho de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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