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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor ALFREDO ERVINO SCHÖLL.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no que dispõe o artigo
26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, e o Art. 171, inciso VIII, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Fica concedido ao Senhor ALFREDO ERVINO SCHÖLL o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Resolução tem por objetivo a entrega de Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Senhor ALFREDO ERVINO SCHÖLL.

Alfredo Schöll nasceu no dia 07 de outubro de 1950, no município de Treze Tílias, no Estado de Santa
Catarina. Constituiu família com a Senhora Maria Lúcia Okada Schöll com quem teve 04 (quatro) filhos.

No ano de 1980, passou a atual no Grupo Ovetril, assumindo a Presidência da empresa no ano de 1996.

O Senhor Alfredo Schöll é uma personalidade que veio a contribuir de maneira efetiva para o
desenvolvimento do município de Campos de Júlio-MT, uma vez que no ano de 1984 quando a empresa
Ovetril adquiriu a primeira área na região, implementou a criação de gado para corte e no ano de 1989
passou a atuar também no plantio de cereais.

Em 2005, apostando no potencial do município, adquiriu a antiga usina de etanol Alcomat, tendo feito
grandes investimentos na mesma, proporcionando assim, a ampliação da capacidade de processamento.

Importante ressaltar, que a usina supramencionada passou a ser a primeira Usina Flex, produzindo etanol de
cana-de-açúcar e de milho.

Assim, vale ressaltar que, cidadãos como este, nos enchem de orgulho e satisfação, pois são estas pessoas
que elevam o nome do Estado de Mato Grosso quando falamos em trabalho, iniciativa e desenvolvimento.
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Com estas considerações, apresentamos o Projeto de Resolução, para conceder a esta tão importante figura
de nossa sociedade, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Novembro de 2019

 

Valmir Moretto
Deputado Estadual
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