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Concede o Título de Cidadão Matogrossense, ao
senhor Rogério Kohlrausch Burgel.

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 o Título de Cidadão Matogrossense à Rogério Kohlrausch Burgel.

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

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa na modalidade de Projeto de Resolução com objetivo
homenagear o senhor Rogério Kohlrausch Burgel por sua contribuição ao Estado de Mato
Grosso. 

Rogério Kohlrausch Burgel é natural de Não Me Toque, município do Rio Grande do Sul, filho
de Walter Bürgel e Noeli k. Bürgel, sendo o filho mais velho do total de quatro irmãos Renato,
Rudinei e Silvia. Com formação ensino médio, aos 23 anos saiu de casa se mudando para o
estado de Goiás, hoje Tocantins e depois para o Mato Grosso do Sul.

Em 2013, juntamente com seus irmãos Renato e Rudinei Bürgel, adquiriram a Fazenda
Marajoara no município de Itiquira no estado de Mato Grosso, nesta época a propriedade
estava abandonada sem produzir, sem gerar empregos e nem renda para o município, com
apenas 02 funcionários.

Atualmente a fazenda marajoara é produtiva, com 2.500 hectares de soja/ano plantados,
recriando e engordando 20.000 bois/ano sempre zelando pelo bem-estar animal. Tem em
seu quadro efetivo 52 colaboradores, criando inúmeras oportunidades de empregos diretos e
indiretos ligados à ação e ao negócio do município de Itiquira. Sempre trabalhando pelo
bem-estar social dos colaboradores e da comunidade local, com respeito ao direito de
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propriedade e ao meio ambiente, as normas e as leis que regem a agricultura e a pecuária.

Rogério é pai de Rafael Burgel, Vitor Burgel  e Alonso Burgel.

Por estas considerações, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso,
proponho a concessão do Título de Cidadão Matogrossense ao Senhor Rogério Kohlrausch
Burgel.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Setembro de 2019

 

Nininho
Deputado Estadual
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