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Denomina “Hospital Regional Jorge de Abreu”
o Hospital Regional de Sinop.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei: 

Art. 1º Fica denominado “Hospital Regional Jorge de Abreu” o Hospital Regional de Sinop.

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

JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente proposição é prestar a justa e devida homenagem ao saudoso ex-deputado Jorge
Antônio de Abreu, pelos serviços prestado por anos ao Estado de Mato Grosso.

Jorge Antônio de Abreu, agrônomo, nascido em 25/03/1954, em Maringá/PR, filho de Paulo Henrique de
Abreu e Rufina Leite de Abreu.

Mudou-se para Sinop/MT com sua família em 1980, tornando-se madeireiro, agricultor e pecuarista.

Juntamente com seu pai, fundaram a Associação dos Produtores do Norte de MT – ACRINORT, e em 1984
fizeram a 1ª EXPONOP.

O jovem engenheiro Jorge Abreu sempre esteve à frente dos negócios da família administrando as
madeireiras. Engenheiro agrônomo de reconhecido talento atuou em empresas rurais da região norte
mato-grossense e angariou simpatia.

Seguindo os passos de seu avô e seu pai, em 1989 se elegeu em Sinop como vereador pela primeira vez,
pelo seu comportamento sério e corajoso, conseguiu ser presidente do poder legislativo sinopense para o
biênio 91-92. Pelo trabalho desenvolvido, foi reeleito em 1993. Depois disso elegeu-se deputado estadual,
passando a lutar pelo Nortão, defendo principalmente a questão da divisão do Estado. Durante seu mandato
como Deputado Estadual, lutou pela construção do Hospital Regional de Sinop, sendo, portanto devida a
presente homenagem.
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Àquele que dedicou sua vida à população mato-grossense, teve trágico falecimento em virtude de desastre
aéreo por ocasião de viagem nas eleições de 1998. Abreu, que tinha 44 anos quando faleceu, era casado
com Sinéia Fernandes de Abreu, com quem teve três filhos: Jorge Fernandes, Paulo Henrique e Hugo Rafael.

Como não poderia ser diferente, sua morte causou comoção pública sendo ilustrada em inúmeras
manifestações publicamente.

Pelo exposto, acolhemos com grande empenho esta reivindicação e pedimos a colaboração dos nobres
pares na aprovação da presente matéria.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Agosto de 2019

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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