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CONCEDE  AO  SENHOR  JORGE  ROBERTO
P I R E S ,  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE.

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 ao senhor JORGE ROBERTO PIRES, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Jorge Roberto Pires nasceu no dia 02 de março de 1955, na cidade Pedreira no Estado de São Paulo, filho
de Olival Pires e Adelina Santini Pires.

É casado com a Sra. Fabiola Beatriz Giraldi, e é pai de 5 filhos Jorge Roberto Pires Filho (Beto), Olival Pires
Neto (Neto), Bruno Luis Pires, Otton Pires e Heron Pires, avô de 3 lindos meninos Otávio, Enzo e Joaquim.

Em 19 de Janeiro de 2003 mudou-se para Campo Verde Mato Grosso, com a família, pois encontrou aqui
em Campo Verde dentre outros lugares, uma cidade com muito potencial de crescimento além de ser linda e
ter um povo muito acolhedor e o Mato Grosso sempre foi o sonho para ele que trabalha com frigorifico e
gado.

Quando chegou aqui na cidade da qual já tinha ouvido falar muito bem, foi apenas para pouso e conhecer, a
intensão era ir para Ariquemes Rondônia, mas depois de passar alguns dias na região não teve dúvidas que
era aqui que ia fixar residência.

Alugou uma casa na Av. Dom Aquino e voltou para buscar a família, e ai seguiu uma longa batalha de
adaptação em uma cidade diferente longe dos irmãos, amigos e familiares, Sr. Jorge é um guerreiro, homem
íntegro, honesto, chegou aqui com esperança e fé de um futuro melhor para aqueles que amam, essa foi
uma decisão radical na qual nem ele e os familiares arrependem-se.
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Chegando na cidade começou a luta para conquistar seu lugar ao sol, o comércio de carnes é um ramo para
poucos, mais ele entende como ninguém essa profissão que escolheu para viver, ele vem de uma família
que trabalha no comércio da carne desde 1932, aqui temos tradição, conhecimento e visão de futuro.

E hoje depois de 15 anos, a família toda trabalha no comercio da carne com a empresa Triunfo Distribuidora
de Carnes Ltda - ME, e a família junto com seus colaboradores, batalham diariamente buscando o sonho de
um futuro próspero que trará bem estar para todos que os cercam.

O Sr. Jorge é uma pessoa muito conhecida e é querido por todos aqueles que tiveram o prazer de conhecer
e negociar com ele, os clientes, amigos, fornecedores, colaboradores, o tem em muita autoestima, pois ele é
uma pessoa simples e honesta e trabalhador. E seu maior bem não é o dinheiro e sim sua força de trabalho,
sua dignidade e sua honestidade. Desde que veio para Campo Verde procurou junto às autoridades um meio
de instalar um abatedouro municipal, e nunca desistiu de ver esse sonho realizado, e também foi o
responsável pela coleta de ossos que hoje é feita por uma firma de Rondonópolis, pois em 2003 esses
resíduos eram descartados no lixão e acostamentos da região.

Ele é um homem que faz da caridade para com os outros uns dos pilares da sua vida, sempre ajudando
obras sociais com doações para a APAE, Hospital do Câncer, Leilões, Festas da cidade.      

Em virtude de seu sério trabalho, conquistou destaque na região, sendo hoje uma referência em sua área de
atuação.

Participa dos movimentos e ações que visam o desenvolvimento de seu município e do Estado que tanto
aprendeu a amar.

Pela imensa contribuição como esposo, pai, avô, empresário e com seu reconhecido espirito participativo
nos movimentos sociais, tem contribuído para o desenvolvimento e crescimento do Estado de Mato Grosso
em especial no município de Campo Verde.

Destarte, por todas estas razões apresentada, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor
Jorge Roberto Pires, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito. Para tanto, apresento a
proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.                          

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Maio de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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