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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Montenegro Escobal.

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

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Montenegro Escobal.

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

JUSTIFICATIVA

Montenegro Escobal é filho de João Escobar Filho w Helena Garanhani Escobar. Nasceu em 02 de maio de
1958, em Lins, no Estado de São Paulo.

O senhor Montenegro Escobal, chegou em Mato Grosso em meados de julho de 1982, sozinho, com o
objetivo de abrir uma indústria de bebidas, juntamente com um sócio. Enquanto a empresa não saia do papel,
começou a trabalhar na Vieira Implementos, localizada na saída da cidade de Cuiabá, sentido Rondonópolis,
próxima ao Hotel Presidencial.

A sua indústria não decolou e ao mesmo tempo se desligou do seu primeiro emprego na capital. Em seguida,
conseguiu uma vaga de engenheiro eletricista na PR Pozzobon, onde ficou cerca de 01 ano realizando
projetos elétricos. Após esse período como empregado, resolveu abrir uma empresa, ainda realizando
projetos elétricos como também execução de obras, onde realizou diversas obras no Estado de Mato Grosso,
como o prédio do Tribunal Regional Eleitoral, situado na avenida do CPA, o projeto da Assembleia
Legislativa da Capital, foi responsável também pelas obras do Cartório de 4º Ofício de Cuiabá e o prédio do
Cartório do 1º Ofício na cidade vizinha, Várzea Grande. Lá também executou o complexo universitário da
UNIVAG. Além dessas, realizou obras em Tangará da Serra, Sinop, Sorriso, Alta Floresta, Rondonópolis,
entre outras cidades, sempre diversificando as obras, sendo elas residenciais e comerciais. Ainda como
sócio proprietário, realizou obras do Hotel Global Garden, do antigo Hospital Neurológico, hoje Hospital São
Benedito e reforma no Pronto Socorro Municipal.
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Em janeiro de 2013, o senhor Montenegro Escobal sofreu um acidente ocasionando uma deficiência visual
na qual tem até os dias hoje e trava diariamente uma luta para recuperar a visão.

Por estas considerações, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os relevantes serviços
prestados a sociedade do Estado de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-grossense ao Senhor Montenegro Escobal, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Fevereiro de 2018

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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