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CONCEDE
TÍTULO
DE
CIDADÃO
MATO-GROSSENSE AO SR. DANIEL EUGÊNIO
MORELO.

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 Mato-grossense o Senhor DANIEL EUGÊNIO MORELO.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Sr. DANIEL EUGÊNIO MORELO, é natural Dois Vizinhos-PR, nasceu em 19/02/1984, filho de Edson
Morelo e Sônia Rejane Ribas.
É solteiro, empresário.
Chegou a Mato Grosso em 1984.
Sua história se confunde com a de seus genitores, a Família Morelo.
A história da Família Morelo é muito parecida com a história de muitos imigrantes que vieram para o
município de Sorriso com a intenção de realizar seus sonhos e desejos.
Em 1984 Edson Morelo chega a Sorriso juntamente com sua esposa Sônia e seu primeiro filho, Daniel
Eugênio Morelo, oriundos da cidade do Dois Vizinhos-PR.
Assim que chegaram a sorriso começaram a trabalhar no ramo de Despachante e posteriormente abriram
também a Auto Escola Sorriso, empresas que até hoje são destaques no município.
O genitor, Edson Morelo, tem um excelente trabalho em prol do município de Sorriso, sendo por 3 (três)
mandatos vereador do município, por 4 (quatro) anos presidente da Ciretran e coordenador do Detran no
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estado de Mato Grosso no período de 8 (oito) meses.
Conta o Sr. Daniel Eugênio Morelo que com o passar do tempo pegou amor pela profissão dos pais, que
sempre trabalharam em áreas relacionadas ao trânsito, atuando efetivamente nas empresas da família.
Em 2013 o Sr. Daniel Eugênio Morelo tornou-se Patrão do CTG-Centro de Tradições Gaúchas-Recordando
os Pagos, o mais novo da historia do CTG. Assumiu esta grande Entidade Cultural nos anos de 2013 a 2015.
Atua ativamente para colaborar para o progresso da sociedade, estando sempre presente nos trabalhos
sociais que envolvem igreja e comunidade.
Em 2014 assumiu a empresa Auto Escola Sorriso, que foi a primeira Auto Escola do município.
O Sr. Daniel diz que tem muito orgulho desta terra chamada Mato Grosso, considera o estado de Mato
Grosso o seu Estado de coração.
Dados pessoais:
CPF nº 988.918.981-04
Endereço para correspondência: Rua 03, nº 484, Centro, Sorriso-MT, CEP 78890-000
Fone: (66) 99972-8241
E-mail: danielmorelo123@gmail.com
Pelos motivos justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente proposta, tendo em vista que
trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório. (TJ).
Fraternalmente.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Julho de 2019

Dr. Eugênio
Deputado Estadual

2

