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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Luiz Fernando Pinto Barcellos.

        A ASSEMBLEIA 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 Luiz Fernando Pinto Barcellos.

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

JUSTIFICATIVA

Luiz Fernando Pinto Barcellos é filho de Américo Áureo Barcellos e de Lenir Maria Pinto Barcellos. Nasceu
em 03 de julho de 1948, em Porto Alegre, RS, onde passou sua infância e juventude, tendo sua formação no
ensino secundário pelo Colégio Anchieta, de Porto Alegre e superior na Escola de Engenharia da UFRGS,
tendo sido graduado em Engenharia Civil em dezembro de 1970.

Em fevereiro de 1971 chegou a Cuiabá, onde passou a viver até os dias atuais. Veio, recém formado, para
assumir a responsabilidade de construir duas PCH’s da empresa Montedam, que hoje se localizam nos
municípios de Comodoro e Nova Lacerda. Em Cuiabá construiu o edifício sede daquela empresa e o primeiro
supermercado da capital. Aqui fixou raízes e teve três filhos: Cristina (1973), Felipe (1980) e Henrique
(1992).

Em 1972 passou a integrar o quadro docente da UFMT, lecionando a disciplina de Pontes de Concreto
Armadono curso de Engenharia Civil, tendo participado da comissão de estruturação curricular do curso, ao
lado de Augusto César Marques dos Santos e José Luiz de Borges Garcia e seu reconhecimento pelo MEC.

Em 1974, após a grande enchente ocorrida naquele ano, elaborou o projeto e a locação do traçado
alternativo da Rodovia Transpantaneira, chegando a Porto Jofre. Nessa época, já perfeitamente integrado
com a vida e a gente mato-grossense, tornou-se também um apaixonado pelo Pantanal.

Desenvolveu atividades nas empresas Montedam, de 1971 a 1980, na UFMT de 1972 a 1976, além de
dedicar-se à área de Engenharia Legal, tendo participado como sócio-fundador do IMA – Instituto
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Mato-grossense de Avaliações, embrião do IBAPE-MT – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de
Engenharia.

De 1999 a 2003 cursou Direito na primeira turma da UNIRONDON, tendo sido graduado Bacharel em Direito
em fevereiro de 2004.

Entre 1999 e 2005 representou o CRECI no CMDU – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de
Cuiabá, onde foi o relator da Lei Municipal dos Condomínios. 

Em 2003 e 2004 lecionou a disciplina de Loteamentos no curso superior de Gestão Imobiliária na
UNIRONDON.

Em 1980 empreendeu, com Heitor Ribeiro Teixeira e Orlando Nigro Filho as primeiras residências do então
nóvel bairro Jardim das Américas. Participou do projeto e comercialização do Jardim Itália e, na sequência,
intermediou a parceria com a Alphaville Urbanismo, assumindo os lançamentos e a comercialização dos
Alphaville’s 1 e 2.

Muito ligado à área imobiliária, inscreveu-se em 1980 no CRECI-MT como Corretor de Imóveis, iniciando
uma nova fase em suas atividades. Dois anos depois foi eleito conselheiro regional, tendo sido reeleito por
dez mandatos. No Conselho Federal, COFECI, foi conselheiro Federal por cinco mandatos, sendo,
atualmente, Diretor Nacional de Avaliações.

É o representante do Brasil na CILA – Confederación Inmobiliaria Latinoamericana desde novembro de 2015.
Em novembro de 2017 foi eleito presidente da CILA, cargo que exerce com mandato até novembro de 2018.

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 Luiz Fernando Pinto Barcellos, 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 05 de Fevereiro de 2018

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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