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Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Senhor Antonio José Pagliari.

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

        Art. 1º - Fica concedido ao Senhor Antonio José Pagliari, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Outubro de 2015

 

Silvano Amaral
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Antonio José Pagliari, nascido em 06 de outubro de 1961 na cidade de Coronel Freitas, Santa Catarina, é
casado com Vilma Cassaro Pagliari. Em 1985 aos 24 anos deixou para trás o Oeste Catarinense, juntamente
com seus irmãos, sua esposa e uma filha recém nascida para tentar a vida em terras mato-grossenses.

A chegada em Sinop não foi das mais fáceis, os irmãos Pagliari possuíam muita experiência em
Rebobinagem e Manutenção de Equipamentos elétricos, porém, não tinham capital suficiente para montar
uma empresa, então, por um tempo utilizaram o pátio da madereira de um primo para realizar seus trabalhos,
as manutenções e reparos de equipamentos eram realizados em cima de toras de madeira.

Em 1987, juntamente com seus irmãos Paulo Augusto Pagliari, Eduardo Francisco Pagliari e Leonardo Luis
Pagliari, fundou a eletrotécnica Pagliari Ltda, empresa que prestava serviço na área de manutenção e reparo
de equipamentos elétricos. Com o ramo madeireiro altamente em expansão logo dominaram o mercado, e
partiram também para o varejo de materias elétricos.

Posteriomente passaram a  executar instalações e manutenção de redes de energia elétrica e em parceria
com o Projeto Luz no Campo para todos, levou energia elétrica para várias famílias residentes em áreas
rurais de difícil acesso.

Atualmente a empresa da família Pagliari é consolidada no ramo de varejo e atacado de materiais elétricos,
conta com a mais moderna e equipada recuperadora de equipamentos elétricos de grande porte, prestando
serviço no Centro Oeste e Norte do País, é pioneira em montagem de painéis de comando e executa
serviços de Iluminação Pública, com uma sede de 5.000 (cinco mil) metros quadrados, a margem da BR 163
no setor industrial da cidade de Sinop, gerando 80 emprego diretos.

Buscando novos rumos empresariais, em 2010 o Senhor Antonio juntamente com seus irmãos, abraçaram a
causa da castanha do Brasil, abundante na região norte e norte do Centro Oeste. Os irmãos Pagliari
fundaram a empresa Borello Alimentos Ltda, criaram seu próprio maquinário e hoje beneficiam cerca de
2.000 (duas mil) toneladas por ano de Castanho do Brasil, estando entre as três maiores beneficiadoras
desta matéria prima no país.

Antonio José Pagliari, acumula também vários serviços à comunidade através das entidades das quais
participou, foi membro fundador do Rotary Tarumãs, Diretor de eventos da CDL Sinop e vice presidente da
Comunidade Santo Antonio, hoje com 54 anos, a esposa, dois filhos e um neto, colhe os frutos das sementes
que lançou nessa terra há 30 anos atrás.
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