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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 Paulo Roberto
Dossena Grando.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

      

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor Paulo Roberto Dossena Grando.

 

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

JUSTIFICATIVA

Paulo Roberto Dossena Grando é originário do Rio Grande do Sul, e faz parte da família formada por seus
pais Silvia e Jacinto, e por seus irmãos Sonia e Nestor “in memoriam”, assim como de Paulete e Luzia.

É casado com Márcia Cristina Leite Cavalcante Dossena Grando e tem os fillhos João Paulo, Juliana e Paulo
Henrique e seus netos Arthur, Amir Neto e Ricardo Júnior.

Chegou ao Estado de Mato Grosso em 1972 através da cidade de Barra do Garças onde participou com seu
pai e irmão no empreendimento do então segundo grande frigorífico de bovinos de Mato Grosso e da
primeira destilaria da legendária produtora de whisky da Drury´s – Drury´s Amazônica.

Como dirigente empresarial foi um dos responsáveis pela execução de várias obras na região,
destacando-se as vanguardistas unidades armazenadoras da Coopercana nas cidades de Água Boa e
Canarana e as instalações da Cerealista Barra do Garças – então com o maior vão livre em arco metálico.

Ao lado de vários empreiteiros da época foi fundador da Associação dos Empreiteiros de Obras Públicas do
Estado de Mato Grosso, ao tempo do então Governador Frederico Campos, a qual, mais tarde passaria a
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chamar-se AMEOP.

Mudou-se para Cuiabá em 1981, onde reside até os dias atuais. Aqui empreendeu várias atividades
empresariais nas áreas imobiliárias, de consultoria, de construção e de metais preciosos tendo participado
como representante da Ouromat na constituição da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) da Bovespa e,
via de consequência inserido o Estado no circuito do mercado de commodities - até então incipiente.

Nas áreas da consultoria e da construção sua participação foi decisiva para a implantação precursora de
infraestrutura urbana em várias cidades do Estado, destacando-se: Chapada dos Guimarães; Guiratinga;
Alta Floresta; Sinop; Sorriso; Lucas do Rio Verde; Nova Mutum; São José dos Quatro Marcos; Araputanga;
Juína; Nova Brasilândia e Brasnorte – entre outras, melhorando sensivelmente a qualidade de vida das
populações atingidas.

Atua desde 1975 de forma ininterrupta na área da infraestrutura, estando, portanto, a mais de 45 anos
cooperando na produção das mais variadas soluções em saneamento e pavimentação, principalmente
voltadas à melhoria das condições de saúde e de conforto das populações urbanas.

Destarte, por todo o exposto, cremos ser, o Senhor Paulo Roberto Dossena Grando, merecedor de tal
honraria, motivo pelo qual contamos com o apoio e recepção dos demais Pares com assento nesta Casa de
Leis na acolhida e aprovação da presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Junho de 2022

 

Max Russi
Deputado Estadual
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