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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
para Carlos Roberto Della Líbera.
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 a Carlos Roberto Della Líbera o Título de cidadão mato-grossense.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
Hermenegildo e Nadege Della Líbera moravam em uma fazenda em Dracena, no interior de São Paulo, onde
Miné, como Hermenegildo era mais conhecido, trabalhava como capataz.
Foi lá que Carlos Roberto nasceu com uma parteira e sua família.

Filho único, na infância passava horas brincando com pedrinhas que coletava na natureza. Juntava e
separava, mexendo umas e outras pra lá e pra cá, como se fossem seu plantel. Algumas eram vacas, outras
bois e outras ainda, cavalinhos.

Ajudava seu pai no dia a dia da lida desde muito pequeno. E um desses dias foi especial. Quando Carlos
tinha 6 anos, um fazendeiro vizinho pediu que ele conduzisse uma tropa por 10 km. Como pagamento pelo
serviço, recebeu uma cabrita prenha. E aos 12 anos, Carlos realizava seu “plantel de pedrinhas” de verdade!
Possuía 400 cabras!

Neste mesmo ano, a fazenda onde Miné trabalhava foi vendida, tendo que se mudar. A venda das cabras do
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filho, aliada às economias do pai, possibilitou que a família comprasse sua primeira propriedade.

Nadege, sua mãe, tinha um sonho: que o filho estudasse e se formasse na faculdade. E, com toda a
dedicação e sacrifício dos pais, chegou o dia de Carlos mudar-se para São Paulo. Formou-se engenheiro
civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie no ano de 1975.

Em 1981, casado com Rosangela e já com dois filhos pequenos, Carlos Roberto e Juliana, o trabalho como
engenheiro possibilitou que Carlos realizasse seu grande sonho: comprar sua própria área. Adquiriu então a
fazenda São Carlos, no Mato Grosso do Sul.

A vida em São Paulo trouxe conquistas e também desafios, grandes obras e projetos de engenharia. Mas o
coração sempre bateu mais forte pela natureza, pelo dia-dia dos animais, pelo trabalho no campo e suas
possibilidades. Sempre inovando, começou a fazer cruzamento industrial de gado com raças europeias.

Em 1994, em mais uma busca com a ousadia que lhe é característica, saiu pelo Brasil com o pai e o filho em
busca de uma nova parada. A cunhada, Maria Ester, já estava estabelecida em Barra do Garças e depois de
conhecer várias áreas, Carlos chegou em sua terra dos sonhos. Hoje já se vão 25 anos à frente da fazenda
Paraná, na Serra do Roncador.

Ao projeto de pecuária se juntaram outros empreendimentos, uma inovadora produção de mel de florada de
acácias, cultivo de madeira, criação de porcos caipiras e doma de burros e mulas para trabalho. Muitos
projetos, muitos sonhos, muita persistência.
Por ajudar a colocar o município da Barra do Garças na rota do desenvolvimento do nosso estado, e a
consolidar o Mato Grosso na rota de desenvolvimento do país, Carlos merece essa singela homenagem
oferecida pela Casa de Leis do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual requeiro aos meus pares a
aprovação do presente Projeto de Resolução.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Junho de 2019

Max Russi
Deputado Estadual
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