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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao
Ilustríssimo Senhor Pedro Konageski.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no que dispõe o artigo
26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, e o Art. 171, inciso VIII, do Regimento Interno, resolve:

 

Art. 1º Fica concedido ao Senhor PEDRO KONAGESKI, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

 

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

 

 

JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento tem por objetivo a entrega do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor
PEDRO KONAGESKI.

PEDRO KONAGESKI, nascido em 27 de Dezembro de 1949, na cidade de Catuipe, Estado do Rio Grande
do Sul, filho de Julieta Rolin Konageski e Estaneslau Konageski.

Casou-se aos 22 anos com Maria H. S. Rotili Konageski, é pai de 04 (quatro) filhos Márcia, Lucas, Rodrigo e
Luciana Konageski.

Chegou em Mato Grosso e em 1981 e logo adquiriu seu primeiro pedaço de terra no Município de Tapurah,
Estado de Mato Grosso. No ano de 1985 comprou a Fazenda Aricá, no município de Diamantino e em 1988,
junto de sua família, vislumbrando oportunidades de desenvolvimento da região, mudou-se para Diamantino,
pois como bom produtor rural constatou que era uma região que tinha grande potencial para a agricultura.
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Este homem de visão e que contribuiu imensamente para o desenvolvimento da região, criando empregos e
gerando investimentos, hoje é o responsável pelo plantio de 10.000 (dez mil) hectares, e é referência em
desenvolvimento no plantio de lavoura no Município, trazendo um imenso orgulho ao Estado de Mato Grosso.

Cidadão como este, nos enche de orgulho e satisfação, pessoas que elevam o nome do Estado de Mato
Grosso quando falamos em trabalho e conquistas.

Diante do exposto é que requeremos o Título a este ilustre cidadão que contribui de forma efetiva para a
construção e solidificação do nosso Estado.

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Janeiro de 2018

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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