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Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor  Primo  Martello,  pelos  relevantes
trabalhos prestados ao estado de Mato Grosso.

        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 Primo Martello, pelos relevantes trabalhos
prestados ao estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de resolução se justifica pelos inúmeros trabalhos prestados pelo senhor Primo Martello,
nascido em 31 de Dezembro de 1929, na cidade de Lagoa Velha no Rio Grande do Sul. Primo Martello
mudou se Mato Grosso em 1983, devido ao falecimento de sua esposa, e trouxe seus noves filhos para uma
vida melhor e digna aqui no estado. Primo Martello chegou em Guarantã em 1986, quatro anos após o
surgimento da distinta cidade, desde então fincou raízes, em um curto período de tempo ainda chegou a
morar na cidade de Novo Mundo, mas retornou a Guarantã pouco tempo depois para trabalhar e garantir o
desenvolvimeno da cidade.

Hoje Primo Martello possui 90 anos de idade, fez muitos amigos na sua jornada em Guarantã, hoje seu
maior hobbies é sentar em frente a sua casa, e contar histórias e jogar baralho com seus amigos, é
impossível quem não conheça o Primo Martello. Sua saúde é de dar inveja, mesmo aos 90 anos de idade
anda de bicicleta, anda a pé pela cidade toda. Primo Martello é um exemplo a ser seguido. Muitos brincam
que ele é um patrimônio histórico da humanidade, pelo fato dele possuir um conhecimento vasto sobre vários
assuntos, principalmente relacionado a política. Hoje Primo Martello possui 23 netos, 22 bisnetos e 3
tataranetos.
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