
Projeto de resolução - ikpj3i6k

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: ikpj3i6k
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
01/12/2021
Projeto de resolução nº 374/2021
Protocolo nº 13196/2021
Processo nº 1855/2021
 

Autor: Dep. Ulysses Moraes

Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Sr.  José  Francisco  Dotto,  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 Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao Sr. José Francisco Dotto, pelos relevantes trabalhos
prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

José Francisco Dotto, nascido em Horizontina/RS, na data de 20 de outubro de 1957, casado com Loireci
Maria Dotto, iniciou a jornada que viria a culminar com sua mudança para Mato Grosso no ano de 1979
quando, devido às amizades que possuía na região onde hoje é o Município de Sorriso, decidiu vir conhecer
a cidade.

Aventureiro por natureza, tinha apenas 21 anos de vida quando veio a Mato Grosso pela primeira vez.
Encantado com as possibilidades que percebera na época retornou à Palotina/RS já com planos para se
mudar para o então inóspito Estado.

Antes de tudo, porém, pediu antes em casamento o grande amor de sua vida, Loireci Maria Dotto, mulher
com a qual constitui família e com quem está junto até os dias atuais.

Decididos então a emigrar em busca do sonho da prosperidade, vieram pra Sorriso onde compraram uma
área para se instalarem, mas, como logo tiveram seu primeiro contratempo e devido a demora na entrega de
sua terra, viram-se obrigados a mudar para o local que hoje é a cidade de Lucas do Rio Verde onde
finalmente puderam se instalar de forma permanente.

O começo não foi fácil, as estradas eram apenas parcialmente asfaltadas e para vir até a Capital era uma
jornada e tanto. Por falta de abastecimento, era preciso plantar e caçar a própria comida.

Foi necessária muita perseverança para superar as dificuldades mas com a ajuda de Deus e da sua família,
foi trabalhando a terra e por meio da agricultura obteve os recursos necessários para contribuir para o
desenvolvimento e a criação do Município de Lucas do Rio Verde.

Há 41 anos morando na cidade, o Sr. José Francisco Dotto orgulha-se por ter feito parte da história da
cidade que tanto ama assim como deste grande Estado, e por todas suas contribuições merece o
reconhecimento designado por meio do Título de Cidadão Mato-Grossense e, portanto, conto com o apoio
dos meus nobres pares para a aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Novembro de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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