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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Heitor Ribeiro Teixeira.

    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 Heitor Ribeiro Teixeira.

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

JUSTIFICATIVA

Heitor Ribeiro Teixeira é filho de Nilo Figueira Teixeira e Cássia Maria Ribeiro Teixeira. Nasceu em 03 de
julho de 1951, na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul.

Convidado para desenvolver o novo loteamento Jardim das Américas, chegou em Cuiabá no dia 08 de
janeiro de 1980, com planos de permanecer por apenas três anos para, então, voltar ao Rio Grande do Sul.

Encantado com a amável recepção e atenção que lhe foi dedicada por todos os cuiabanos que conheceu
nos primeiros anos na cidade, acabou por escolher Cuiabá como sua cidade de coração, onde decidiu fixar
definitivamente sua residência, nesses 38 anos.

Participou e promoveu inúmeras ações culturais e de responsabilidade social patrocinadas pelas empresas
nas quais atuou como diretor ou responsável, tais como: ações em creches e escolas públicas em eventos
no Natal, Páscoa e Dia das Crianças, patrocínios e criação de eventos culturais, com excelentes resultados
atingidos.

O senhor Heitor Ribeiro Teixeira é graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1974) e graduado em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Cuiabá - UNIC (2004).

Atualmente é responsável técnico pela execução de diversas obras comerciais, clínicas médicas e
residenciais em Cuiabá e é diretor do Grupo Chileno BC Genera Brasil, com atuação no mercado de
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incorporações imobiliárias no Brasil.

Seu histórico profissional é vasto, sendo os mais importantes: diretor do IMA - Instituto Mato-grossense de
Engenharia de Avaliações e Perícias, em Cuiabá-MT, em 1982; diretor secretário do SINEPE - MT -
Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Mato Grosso, de 1996 a 2003; diretor do Clube Monte
Líbano de Cuiabá de 1984 a 1992; diretor e conselheiro da Associação dos Moradores do Bairro Jardim das
Américas, desde 1983; membro do Rotary Club Taiamã, distrito 4440, em Cuiabá, de 1995 a 2000, atuando
em ações sociais e filantrópicas, promovendo a integração de Mato Grosso a outros países com intercambio
através da fundação rotária; mestre instalado da augusta e respeitável Loja Simbólica Cavaleiros do
Alvorecer filiada à Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso, desde 1995; conselheiro da fundação
ecotrópica, organização não governamental com atuação em projetos de preservação do meio-ambiente e
de educação ambiental na região do pantanal mato-grossense, em Cuiabá - MT, de 2004 a 2009;
conselheiro regional do CRECI - MT – Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª, região, desde
2004 até 2015; coordenador da primeira turma julgadora de processos administrativos disciplinares do
conselho regional de corretores de imóveis – CRECI - MT, desde 2006 até 2015; representante do CRECI -
MT na comissão de revisão da planta genérica de valores de imóveis de Cuiabá, instituída pela Prefeitura
Municipal de Cuiabá, em 2004 e 2015; representante do CRECI - MT na comissão de revisão e adequação
do projeto de lei de uso, ocupação e urbanização do solo do município de Cuiabá em 2011 e 2015;
conselheiro representante do CRECI - MT no CMDE - Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico
de Cuiabá, de 2014 até 2015; engenheiro projetista do Escritório Morganti & Schnarndorf Ltda. na elaboração
de projetos de sistema de abastecimento de água e saneamento básicos para cidades no estado do Rio
Grande do Sul, em Porto Alegre - RS, de 1973 a 1975; engenheiro da firma Baumgarten & Cia Ltda.,
responsável pela execução de obras de estaqueamento de edificações, em cidades do Estado do Rio
Grande do Sul, em 1975; engenheiro residente da ECISA - Engenharia Comércio e Indústria S.A.,
responsável pela instalação e operação de usina de concreto para as obras da Refinaria Alberto Pasqualini,
em Canoas - RS, em 1975; engenheiro residente chefe de obras senior da Firma Engenharia Industrial
Socotan S.A., na execução de obras de montagem das refinarias da Petrobrás em São José dos Campos -
SP (REVAP), em Canoas - RS (REFAP), em Araucária - PR (COFEN), e em Triunfo - RS (COPESUL), de
1976 a 1980; sócio-diretor/fundador da Firma Batec - Barcellos & Teixeira Engenharia, comércio construções
e representações Ltda., atuando nas áreas de projetos e execução de obras civis de engenharia, de 1980 até
1996; agricultor, proprietário de terras agrícolas na região de Campos de Júlio, de 1981 a 1995;
sócio-diretor/fundador da firma habitacional empreendimentos imobiliários, atuando na área de
comercialização de imóveis, em Cuiabá, de 1983 a 1984; sócio-diretor da Empresa Fenix Instituto Cultural
Ltda., franqueada do Yázigi Internexus, rede de escola de idiomas e intercâmbios culturais, em Cuiabá - MT,
de 1989 a 2005; juiz classista representante dos empregadores da 1ª junta de conciliação e julgamento da
justiça do trabalho em Cuiabá - MT, de 1999 a 2001; professor e autor de cursos de perícia judicial e
avaliações de imóveis para corretores de imóveis, de 2007 a 2012; advogado atuante nas áreas de direito
cível e trabalhista, de 2005 a 2013; engenheiro de avaliações e perícias, desde 1982; engenheiro projetista e
responsável técnico pela elaboração de projetos e execução de várias obras residenciais, hospitalares,
comerciais, industriais, condomínios e loteamentos, tais como o loteamento Jardim Itália, Clínicas Cedic,
Centro Comercial Alphamall, Colégio Plural, Buffet Leila Malouf, Valle das Palmeiras, Brasil Beach Cuiabá
Home Resort, em Cuiabá - MT, desde 1980; responsável técnico da Empresa Construtora Lamounier Ltda.,
na construção do centro de processamento de dados da UFMT, em 2009/2010; diretor da empresa BC
Genera Brasil Administração Imobiliária Ltda, responsável pela implantação do condomínio
Residencialmultifamiliar Brasil Beach Cuiabá Home Resort, primeira cidade no Brasil a utilizar a inédita
tecnologia da empresa chilena Crystal Lagoons para tratamento de grandes massas de água, destinada ao
lazer de seus usuários, em Cuiabá - MT, desde 2013; responsável técnico e diretor da empresa BC Cuiabá I
Empreendimento Imobiliário SPE S.A., incorporadora responsável pela construção do Condomínio Imobiliário
Multifamiliar Brasil Beach Cuiabá Home Resort, em Cuiabá - MT, desde 2013.

Pai de duas filhas cuiabanas, Paula e Luiza, o senhor Heitor Ribeiro Teixeira se casou em 2004 com a
senhora Roseli Lazzari.

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 Heitor Ribeiro Teixeira, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.
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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 13 de Março de 2018

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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