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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao
Sr. Roberto de Jesus Cardoso de Sá.

   

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII da Constituição Estadual e o Art. 171, VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
de Mato Grosso resolve:

Art. 1º Fica concedido ao Sr. Roberto de Jesus Cardoso de Sá o Título de Cidadão Mato-grossense, em
virtude dos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Roberto de Jesus Cardoso de Sá é membro de uma família de 13 irmãos, chegou em Mato Grosso em 1986
para trabalhar no Banco Bamerindus S.A. na cidade de Juara. Em Juara conclui o curso secundarista
(segundo grau) de Técnico em Contabilidade, e em 1986 depois passou em um concurso da Embratel onde
se classificou para ser bolsista no curso de Técnico de Telecomunicações na Escola Técnica Federal de
Goiás na cidade de Goiânia  - GO.

Depois de formado (1988) em Técnico em Telecomunicações, retornou a Rondonópolis MT onde estagiou na
Embratel, e em 1989 através de entrevistas eliminatórias concorrendo a vaga de técnico em Eletrônica /
Eletrotécnica foi classificado e ingressou na Eletrobrás Eletronorte onde permaneçe até hoje. São quase 30
anos de pura dedicação, realização e amor, onde faz aquilo que ama na Empresa que ama.

Em 1995 Graduou em Bacharelado em Matemática no Campus Universitário de Rondonópolis, cidade onde
reside por longos e amados anos. Nesse período deu apoio aos irmãos que aqui escolheram ser seu novo
lar, desses um é um empresário no ramo da construção civil, outro um Graduado da Policia Militar e outro um
técnico de empresas de caminhões, hoje são cidadãos Matogrossenses com muito orgulho.

Em 1999 foi transferido para a cidade de Cuiabá por motivo de saúde de seu filho Igor. Em 2000 ingressou
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em um curso de Pós-Graduação na Universidade de Cuiabá – UNIC, onde em 2001 tornou-se PÓS
GRADUADO no curso de Especialista em Gerenciamento Estratégico em Rede de Computadores em
Grandes Corporações.

Nesses quase 30 anos de Eletrobrás Eletronorte trabalhando nas várias subestações que temos pelo Estado,
tais como: Subestação de Coxipó, Subestação de Rondonópolis, Subestação de Couto Magalhões ( Alto
Araguaia), Subestação de Ribeirãozinho, Subestação de Nobres, Subestação de Nova Mutum, Subestação
de Sorriso, Subestação de Lucas do Rio Verde, Subestação de Sinop, Subestação de Jauru e Subestação
Várzea Grande, viu o estado passar de consumidor de energia para fornecedor de energia com  o aumento
de centenas de quilômetros de linhas e subestações compensadoras, as quais permitem que o estado possa
ser interligado no SIN (Sistema Nacional) de energia, o que evita blecautes e faltas constantes de energia
como no passado.

Na área social, é voluntário da MTmamma (Associação de Trabalhadores Contra o Câncer de Mama ) desde
2010, no período de 2013 a 2016 assumiu o cargo de Diretor Financeiro, onde com a contribuição de outras
pessoas fez uma associação muito atuante.

Deste modo, pelas razões apresentadas, por seu inconfundível merecimento e por todos os serviços
prestados ao desenvolvimento de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-Grossense ao Senhor Roberto de Jesus Cardoso de Sá, que indiscutivelmente merece todas as honras
e respeito. Para tanto apresento a proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Novembro de 2018

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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