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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE AO SENHOR LUCAS SILVA
COSTA

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 LUCAS SILVA COSTA.

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

 

JUSTIFICATIVA

Nascido em Araguari- MG, no ano de 1988, chegou em Cuiabá ainda recém-nascido, nos braços de sua mãe
Linda Loudes da Silva Costa e seu pai Elquione José Costa, que encorajados pelo seu eterno avô, Sr. José
Costa, abraçaram e criaram raízes em nossa calorosa capital Mato-grossense. Ainda adolescente iniciou sua
contribuição no desenvolvimento da nossa cidade, pela qual sempre foi apaixonado.

Foi liderança relevante em grupos de Jovens da comunidade católica e na Ordem Demolay, participando
ativamente em ações sociais. Projetos de grandes proporções como o MECdia Feliz, projeto mundial, que
com sua ajuda tiveram diversas edições com resultados excelentes para nossa cidade. Apostou na educação
cuiabana, mesmo com possibilidades de estudo em grandes centros.

Estudou e se formou em Cuiabá pela Universidade Federal de Mato Grosso, no curso de Engenharia Elétrica,
inquieto profissionalmente, ainda cursou Engenharia Civil e se especializou em Auditoria, Pericia e
Avaliações em Engenharia. Sua carreira profissional começou cedo, antes dos 18 anos, iniciando um estágio
em uma grande emissora de Televisão no departamento técnico, tendo a oportunidade de trabalhar lá por 7
anos consecutivos, em uma escalada vertical dentro da empresa.

Como todo Cuiabano, lutador, antes mesmo de concluir a primeira faculdade, acreditava que o
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empreendedorismo tem a capacidade de transformar vidas e a cara da nossa Capital. E por falar em
transformar nossa capital, nada melhor que uma empresa de Engenharia, com ideias inovadoras, coragem e
muita energia para modificar Cuiabá. Fundou então a sua primeira empresa, a SONARE Engenharia, que
completa 10 anos em 2022 e tem prestado diversos
serviços relevantes ao nosso município.

Em sua carreira profissional participou de diversos processos importantes para nossa cidade, como a
digitalização do sinal de televisão aberta de diversas emissoras, o primeiro projeto de geração solar
aprovado pela concessionaria de energia do nosso estado, construção de empreendimentos diversos e
participou de projetos premiados nacionalmente, dentre eles se destaca o prêmio de Melhor projeto em
Energia Renovável pela revista O Setor Elétrico, gerando destaque nacional para nossa capital.

Com a Sonare Engenharia consolidada em Mato Grosso e o empreendedorismo no sangue, decidiu mudar
mais que a arquitetura e engenharia da nossa terra, decidiu mudar a vida dos cuiabanos. Trouxe então para
capital pantaneira a maior escola de oratória da américa latina, a Vox2you em 2022.

Desta forma, este título é conferido, a este cidadão que nos enche de orgulho e satisfação, pois são pessoas
assim que elevam o nome do estado de Mato Grosso quando falamos em trabalho, responsabilidade, justiça,
valores éticos e competência.

Diante do exposto é que requeremos o Título ao senhor LUCAS SILVA COSTA, que contribui de forma
efetiva para a solidificação e construção do nosso Estado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Março de 2022

 

Faissal
Deputado Estadual
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