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Concede Título de Cidadão Matogrossense ao
Senhor Cláudio Sparano.

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

        Art. 1º Conceder Título de Cidadão Matogrossense ao Senhor Cláudio Sparano.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Junho de 2014

 

Ademir Brunetto
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Na data de 14 de fevereiro de 1974, por volta das 14:00 horas chega ao Posto Zero Km situado à Av. Ulisses
Pompeu de Campos na cidade de  Várzea Grande-MT,  Cláudio Sparano filho de Nelson Sparano e Edina
Batista Barbosa Sparano. Jovem com apenas 14 anos de idade, mas já qualificado e pronto para atender a
um chamado da Empresa Renosa S/A (Coca-Cola).  Para seu desafio, foi atender a uma urgência,
desenvolveu seu trabalho  num período de apenas 4:00 horas,  concretizando um trabalho na função de
Torneiro Mecânico ajudando uma equipe com 14 funcionário, estavam todos parados,  no aguardo deste
trabalho. Mostrou sua eficiência  e capacidade resolvendo a situação da mesma. Foi aí que tudo começou.

Foi convidado para mudar-se para Várzea Grande junto com sua família. Também tiveram oportunidades
seu pai e irmãos a trabalharem na construção da primeira  fábrica da Empresa Coca-Cola no estado de Mato
Grosso, permaneceu num período de sete anos, melhorando sua qualificação profissional.

Após esse período abriu sua primeira empresa, com muita dificuldade, mas uma garra infinita de poder
vencer, continuava desenvolvendo seu trabalho.

Em maio de 1983 casou-se com Ana Arruda, teve dois filhos no seu primeiro casamento e no segundo uma
filha. Morador sempre da cidade de Várzea Grande, começou a atender grandes indústrias, agropecuária,
termo elétricas, usinas e PCH. Seu trabalho desenvolvido sempre com muita eficaz.

Em 2001 a primeira sede Tornearia e Frezadora São Jorge, com muita honra e orgulho em mérito, uma
empresa reconhecida no mercado, uma indústria de excelência na prestação de serviços, fabricação de
máquinas, equipamentos e usinagem de alto padrão de qualidade.

Hoje sua ética está fundamentada no respeito e na transparência de todas as suas relações, a gestão é
participativa valorizando os esforços da sua equipe e o seu capital humano é o seu principal diferencial.

A qualidade é uma condição indispensável para o sucesso, visando à melhoria contínua, para o alcance da
excelência em produtos e serviços.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Junho de 2014

 

Ademir Brunetto
Deputado Estadual


