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Concede o Título de cidadão mato-grossense ao
Senhor Edgar dos Santos Veggi.

        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 a Edgar dos Santos Veggi.

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

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Março de 2017

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O deputado estadual Wancley Carvalho, concede título de cidadão mato-grossense a Senhor
Edgar dos Santos Veggi, pelos grandes e relevantes serviços prestados aos cidadãos
Mato-grossenses.

Devido a implantação no município de Pontes e Lacerda – Mato Grosso o Residencial Florais
pelo Programa da Minha Casa e Minha Vida, está sendo construído próximo à Arena Show de
Bola 440 unidade habitacional, vai possuir infraestrutura completa de rede de esgoto, rede de
água tratada, drenagem de água pluvial, asfalto, calçada com meio-fio, rede de energia elétrica
e arborização ou seja um investimentos de Trinta e seis milhões de reais gerando emprego e
renda para o município de Pontes e Lacerda – MT e através de cerca de 400 colaboradores
diretos ou indiretamente dentre outras ações para o desenvolvimento do município.  Diante
disso ainda realiza o sonho da casa própria de muitas famílias no nosso Município.

A Paiaguas é uma construtora de caráter privado e de sociedade limitada. Iniciou suas
atividades em 31 de julho de 2009 com as vendas de imóveis de outras construtoras e após a
comercialização de mais de 10.000 imóveis, a empresa interessou-se pelo ramo e alçou voo na
direção da construção civil. Atualmente, possui todas as certificações exigidas pelo ramo de
atividade. O principal produto é a construção de residências populares que atendam ao
Programa Minha Casa Minha Vida subsidiado pelo Governo Federal.

A organização tem adquirido, com recursos próprios e outros financiados, equipamentos novos
com alta produtividade e rendimento para que haja melhor eficiência na execução dos
empreendimentos. A Paiaguas também vem se alinhando com as novas tecnologias e em
outubro de 2014 adquiriu um conjunto de formas para casas de paredes de concreto, sendo
este o primeiro passo para o desenvolvimento técnico.

A empresa atualmente possui 309 colaboradores, os quais estão distribuídos nas seguintes
categorias: 02 Diretores, 37 colaboradores no processo administrativo e 270 colaboradores no
processo de execução de obra. Possui também 04 estagiários e 10 menores aprendizes, que
estão em processo de desenvolvimento profissional e social na organização. A Paiaguás zela
pela qualidade e o bom relacionamento com os seus fornecedores, pois entende que os
mesmos são peças muito importantes no processo. Para que haja parceria, cada fornecedor
passa por uma pesquisa de qualificação, exigido pelas normas de qualidade, onde são
avaliados os seguintes itens: qualidade do material, preço, prazo de entrega, formas de
pagamento e atendimento do vendedor.

Mato Grosso é um estado muito grande, com cerca de 3 milhões de habitantes, que vem
crescendo em média 6% ao ano e a demanda por habitação cresce na mesma proporção em
várias cidades. Isso faz com que a concorrência aumente junto com o crescimento, mas a
organização busca mercados com demanda alta e oferta excelentes produtos para obter
vantagem em relação à concorrência. Os principais clientes da Paiaguas são a Caixa
Econômica Federal com o Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida e o governo
do estado do Mato Grosso. A organização atua com mais abrangência nas cidades de Cáceres,
Rondonópolis, Pontes e Lacerda, Tapurah, Gaúcha do Norte e General Carneiro.

Com o propósito de se tornar uma empresa de referência no estado do Mato Grosso, a
Paiaguas certificou-se no ano de 2012 no PBQP-h e ISO 9001 nos escopos de obras civis e
obras viárias, introduzindo na organização os processos de qualidade.

No município o Residencial Florais está sendo construído próximo à Arena Show de Bola e terá
440 casas, vai possuir infraestrutura completa de rede de esgoto, rede de água tratada,
drenagem de água pluvial, asfalto, calçada com meio-fio, rede de energia elétrica e arborização
ou seja um investimentos de Trinta e seis milhões de reais gerando emprego e renda para o
município de Pontes e Lacerda – MT, através de cerca de 400 colaboradores diretos ou



indiretamente. (24954)
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