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CONCEDE A COMENDA “DESBRAVADOR
MIGRANTE NORBERTO SCHWANTES” AO
SENHOR NERI HOCHMANN.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 171 do Regimento Interno, RESOLVE:
Art. 1º Nos termos da Resolução n° 1.498, de 19 de abril de 2010, fica concedida a Comenda “Desbravador
Migrante Norberto Schwantes” ao Senhor Neri Hochmann.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Maio de 2017

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual

Pedro Satélite
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Resolução tem o intuito de conceder a Comenda “Desbravador Migrante Norberto
Schwantes”, criada pela Resolução n° 1.498, de 19 de abril de 2010, ao Senhor Neri Hochmann.
A Comenda “Desbravador Migrante Norberto Schwantes” foi instituída tendo como objetivo principal o
reconhecimento público de personalidades que tenham participado do desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso.
Neri Hochmann, indubitavelmente é uma dessas personalidades. Nascido na cidade de São Valentin aos
27denovembro de 1961, veio desbravar Guarantã em 23 de outubro de 1981.
Os desafios foram sendo enfrentados, mas em pouco tempo a esperança e os sonhos foram dando lugar à
preocupação e para muitos se transformou em pesadelo. A malária começou a atacar e começou a prostrar
famílias inteiras. Neste período a família Zanon teve que descer para o sul com o filho Igo gravemente
doente, felizmente no sul o problema se resolveu e a família retornou.
Hoje ao conversarmos com esses pioneiros percebemos na alma de cada um deles um sentimento de vitória
e de dever cumprido, de gente que enfrentou os desafios, alguns com feridas que já cicatrizaram outros com
feridas ainda cicatrizando, mas, o sentimento de todos é o sentimento de vitória.
Vendo hoje Guarantã do Norte se consolidando como um pólo de desenvolvimento o que temos a fazer é
demonstrar o nosso respeito e manifestar nossa homenagem a estes homens e mulheres que dedicaram
suas vidas para desbravar essa região. Que o exemplo de luta, de esperança e de fé destes pioneiros nos
sirva de exemplo para continuarmos sempre acreditando e sempre lutando pela construção de uma
sociedade melhor para todos.
Sua caminhada deixa marcas na história de Mato Grosso, sendo merecedor da admiração e respeito de
todos os mato-grossenses. Pelo exposto, solicitamos a aprovação do presente projeto de resolução pelos
nobres deputados.
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