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Concede  a  Comenda  "Desbravador  Migrante
Norberto Schwantes" ao Senhor Ermínio Celso
Ducca.

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

Art. 1º Nos termos da Resolução n° 6.597, de 2019, fica concedida a Comenda “Desbravador
Migrante Norberto Schwantes” ao Ermínio Celso Ducca.

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

JUSTIFICATIVA

Ermínio Celso Ducca nasceu no ano de 1928, em Talamona, província de Sondrio na Valtelina
nos Alpes Centrais, ao norte da Itália. Ele foi ordenado sacerdote em 12 de junho de 1954, veio
para o Brasil em 1959 e chegou a Mato Grosso no ano 1975 para ser padre em Araputanga.

Com 93 anos bem vividos, o sacerdote italiano é fundador de grandes obras geradoras de
emprego e renda na região.

Padre Celso recebeu do papa Bento XVI o título de honra eclesiástica por seus serviços
prestados à Igreja e a sociedade. Por esse motivo o líder religioso é chamado de monsenhor. O
sacerdote, que auxilia seus paroquianos espiritualmente, também se preocupa com o
desenvolvimento socioeconômico de Araputanga e região.

Exemplo disso é a construção da primeira cooperativa de Mato Grosso, a Coopnoroeste;
conhecida como LACBOM. Monsenhor Celso é fundador da empresa que neste ano completa
46 anos de fundação e é referência nacional. Ele ajudou a desenvolver a cadeia leiteira no
oeste de Mato Grosso. Seu trabalho gera emprego e renda e coloca Araputanga como a
principal produtora de leite do estado.

Para dar condições à comunidade, o líder religioso ainda pensou em iniciativas de assistência,
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educação e promoção social para os moradores de Araputanga. Assim surgiu a Fundação
Arco-Íris, projeto presidido pelo monsenhor, para crianças, jovens e adultos.

Seus frutos são: Escola Padre José de Anchieta; a Rádio Arco-Íris e a Faculdade Católica
Rainha da Paz.

A escola particular Padre José de Anchieta foi criada para receber alunos que vão do maternal
ao 2º grau. Cerca de 300 crianças são atendidas diariamente na escola. Ainda hoje o sacerdote
acompanha os trabalhos que são continuados na cidade, graças a fundação dessa instituição.

A rádio Arco-Íris está no ar desde 1989 e contempla toda região do Vale do Jauru. Projeto que
oportuniza conhecimento para jovens e adultos para e acesso aos meios de comunicação. A
Fundação ainda mantém a Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP), em Araputanga. São
seis cursos de nível superior e dois de extensão que oportunizam conhecimento e
acessibilidade aos jovens e adultos da região oeste do estado.

O sacerdote ainda fundou uma cooperativa de crédito para produtores rurais, com o tempo, os
produtores uniram as forças com a cooperativa Sicredi que surgia discretamente no estado.

Hoje, boa parte dos produtores, fazem parte da Cooperativa Sicredi Noroeste.

Além de todas estas atribuições, com a morte de seu amigo padre Nazareno, assassinado por
grileiros no município de Jauru, padre Celso assumiu a responsabilidade pelo funcionamento do
Hospital de Jauru, cidade vizinha que tem 38 leitos e um asilo de idosos.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Dezembro de 2021

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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