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“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos senhores deputados e da
deputada que a compõem, vem apresentar MOÇÃO DE PESAR, pelo falecimento  de Manoel Dresch,
ocorrido no dia 12 de fevereiro de 2023.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como objetivo fazer uma singela homenagem à memória a Manoel Dresch.

 

Empresário e fundador do Dourado, Manoel estava em tratamento contra um câncer, Manoel Dresch, grande
idealizador do projeto do clube e empresário de sucesso. Pai do presidente Alessandro Dresch e do
vice-presidente Cristiano Dresch, Manoel descansou na tarde deste domingo, dia 12 de fevereiro de 2023.

 

Manoel Dresch, chegou em Mato Grosso na década de 80 e montou uma pequena recapadora em Cuiabá.
Anos depois, ao lado da família, fundou a empresa Drebor. Com sua inteligência e perspicácia para os
negócios, elevou a empresa a uma das principais recapadoras de pneus do país.

 

Apaixonado por futebol, começou a patrocinar o Cuiabá em 2003 que à época pertencia ao ex-jogador
Gaúcho. Logo nos dois primeiros anos de incentivo ao clube com a marca Drebor estampada nos uniformes,
viu o Dourado ser bicampeão mato-grossense.

 

Em 2009, teve a ideia e a coragem de comprar o Cuiabá e desde então o clube teve uma guinada
impressionante chegando à Série A do Brasileirão em 2021.
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Em nota, o Cuiabá afirmou que o clube só existe hoje pela visão que ele sempre teve no futebol e nos
negócios, investindo fortemente para o crescimento do time e do futebol mato-grossense. Manoel foi figura
central para que o clube se tornasse uma potência no Centro-Oeste e, hoje, figura entre os 20 principais
times do Brasil.

Neste momento, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, estende aos familiares do senhor Manoel Dresch
e amigos, os nossos sinceros pêsames pela perda irreparável, acompanhados de nossas preces e pedidos a
Deus para que, com sua infinita bondade e misericórdia, conforte a todos.

 Para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, submeto esta proposição legislativa à qualificada
apreciação de meus Nobres Pares, aos quais solicito, nesta oportunidade, o devido apoio para sua acolhida
e merecida aprovação.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Fevereiro de 2023

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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