
Projeto de resolução - xrl8kb9l

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: xrl8kb9l
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
04/02/2016
Projeto de resolução nº 2/2016
Protocolo nº 134/2016
Processo nº 37/2016
 

Autor: Dep. Dilmar Dal Bosco

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  SENHOR  EVALDO
DEPINÉ.

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

 

Art. 1º Conceder ao Senhor Evaldo Depiné, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

  

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

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2016

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

 

 

Desde os 4 anos de idade já ajudava seu ‘Nono’ David Depiné e seu Pai Guilherme Depiné em leves
serviços na pequena Serraria da família na cidade de Rio d’Oeste/SC.

Quando adolescente mudou-se para Blumenau e Rio do Sul/SC onde cursou escola profissionalizante e logo
depois retornou a sua cidade natal para trabalhar em uma Marcenaria, onde fabricava móveis de madeira
maciça.

Em janeiro de 1964 em Rio d’ Oeste, casou-se com Otília Sotopietra (natural de Taió/SC), nessa época tinha
como profissão Montador de Serraria e então iniciaram as mudanças de cidade em cidade onde iam fazer as
montagens de barracões e maquinários.

Nesta mesma época, os filhos foram nascendo, perfazendo o total de 4 (quatro).

Logo após nascimento do ultimo filho, mudou-se e estabeleceu moradia na cidade de Catanduvas/SC onde
continuou com as montagens de Serrarias agora junto com seu Pai e irmãos.

No ano de 1975 sai da sociedade da família e entra como sócio com o Sr. Avelino Bragagnolo em uma
madeireira maior onde produziam Madeiras Serradas e Faqueadas com amplo mercado no Sul do País.

Em 1985 como Sócio/Diretor da Bragagnolo Norte S/A, vem para o Mato Grosso na cidade de Porto dos
Gaúchos e inicia a construção de uma empresa Madeireira, logo no primeiro período de chuvas sente as
dificuldades na extração e no transportes de toras e madeiras serradas.

Nesta época, decide paralisar as obras e, na caminha para a matriz da empresa, localizada em Joaçaba/SC,
passando por Sinop decide fechar o negócio de uma área de terras, onde no ano de 1986 traz toda a
estrutura para Sinop e aqui instala Serraria e Laminadora, que no auge da produção contava com 140
colaboradores.

Para a produção, fora construída uma colônia de funcionários com 75 casas, onde era fornecida energia,
água e moradia sem custos, 1 Escola e 1 Igreja com barracão de festas.

Nessa mesma época foi instala mais uma Serraria em União do Sul e outra em Tapurah.

No ano de 1987 vem para Sinop sua esposa Otília Depiné e seu filho mais novo Sandro Depiné vindos de
Catanduvas/SC.

Em 1992 separa a sociedade com a Bragagnolo Norte S/A e instala no mesmo endereço a Dipema Depiné
Madeiras da Amazônia Ltda. até que 2005 decide com a família pela paralização da mesma.

Em 1994 de Catanduvas/SC, vem para Sinop sua filha Roseane com esposo e filha. Em 2000 de
Joaçaba/SC, vem para Sinop sua filha Elenize com esposo e filhas.

Evaldo Depiné sempre preocupado com os rumos do Setor de Base Florestal foi sempre muito atuante e
defensor das causas, onde desde o inicio participou das mobilizações e conquistas junto ao Sindusmad.

Também sempre participativo nos pleitos políticos como cooperador e em alguns momentos como
conselheiro. Hoje aposentado vive em função da família, amigos, Igreja, porém, sempre dando seus ‘pitacos’
por aí.                                          

Destarte, por todas as razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados a sociedade mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-Grossense ao Senhor Evaldo Depiné, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para



tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.        
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