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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SR.  SEBASTIÃO
ANTÔNIO  ZOCAL.

        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 ao Senhor Sebastião Antônio Zocal.

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

 

 

JUSTIFICATIVA

Nascido em General Salgado, Estado de São Paulo, Sebastião Antônio Zocal, veio com sua família para
Mato Grosso em 1985, onde passou a residir no Município de Várzea Grande, numa humilde casa de
madeira no Bairro Jardim Glória. Nessa época, enfrentou enorme dificuldade financeira, contando com a
ajuda de vizinhos para alimentar sua família.

 

Seu primeiro emprego foi como assistente de limpeza na oficina de caminhão Goiás Diesel, na qual, após
algumas semanas mostrando sua capacidade e dedicação, conseguiu ser contratado como ajudante de
mecânico e marceneiro, onde ficou por pouco mais de um ano.

 

Vendo que seus filhos estavam crescendo e precisavam estudar para ter um futuro melhor do que o seu,
pediu demissão de seu emprego na conceituada oficina e resolveu usar suas pequenas economias para
comprar  algumas máquinas de marcenaria e, juntamente com seu filhos, começou a fabricar  cadeiras, que
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vendia para as lojas e o pregão locais.

 

Como a demanda o surpreendeu, seu pequeno negócio foi crescendo até que precisou contratar alguns
funcionários e comprou um terreno na região do Cristo Rei, onde construiu um barracão. Trabalhando
duramente, por cerca de 12 horas por dia, conseguiu melhorar de vida e ampliar o seu negócio, passando a
vender seus produtos também para lojas de móveis e fábrica de estofados, gerando, assim, empregos
diretos e indiretos, e fazendo amigos pela região do grande Cristo Rei, onde foi também membro voluntário
do Conselho da Escola José Leite de Moraes, na qual coordenava a merenda de milhares de alunos, que o
chamavam pelo apelido de  “tio Zocal “.

 

Foi, ainda, árbitro de futebol da Liga do Cristo Rei, chegando a apitar um jogo profissional entre o Clube
Esportivo Operário Várzea-Grandense e o Esporte Clube São José (de Rio Claro).

 

Chegou a ser cotado para ser candidato a vereador, pelo seu carisma e simpatia, mas não aceitou por
motivos particulares. Há pouco, enfrentou problemas de saúde causados por um câncer de intestino que
quase ceifou sua vida, mas, com a ajuda de Deus, conseguiu se curar.

 

Hoje o “ Sr Zocal”, como é conhecido por seus amigos e parentes, está com 75 anos  de idade, tem vários
netos, alguns doutores, e está aposentado  de seus negócios, que passaram a ser geridos pelos filhos. É um
cidadão que preza pela honestidade, aprendida com seu pai, e pelas amizades construídas nesse Estado, ao
longo de décadas.

 

Desta feita, pela contribuição do Senhor Sebastião Antônio Zocal ao nosso Estado, apresento o presente e
aguardo sua aprovação pelos demais Pares.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Janeiro de 2018

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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