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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor Cícero André da Costa Marques.

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 Cícero André da Costa Marques, pelos
relevantes serviços prestados a sociedade do Estado de Mato Grosso.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Agosto de 2015

 

José Carlos Junqueira de Araújo
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Cícero André da Costa Marques é formado em Marketing, está fazendo pós-graduação em Metodologia do
Ensino Superior, é 3D designer, e já ministrou mais de 80 palestras no Brasil e em outros países. Como
professor é responsável pela disciplina de Computação Gráfica na Faculdade FASIPE e proferiu mais de 40
minicursos em eventos ocorridos nas cinco regiões brasileiras. É integrante do grupo de pesquisas
arqueológica Arc-Team da Itália e também Vice- coordenador da Equipe Brasileira de Antropologia Forense
e Odontologia Legal – EBRAFOL.

Catarinense de Chapecó, mora a 28 anos em Sinop, para onde veio com a família buscando melhores
condições de trabalho. É filho de Vanilda Inês Pagliari, mãe de família que criou sozinha 3 filhos.

No final do ano de 2013 Cícero foi contratado por um museu italiano para reconstruir 27 faces, sendo 22
ligadas a evolução humana e 5 relacionadas a história moderna.

Em fevereiro de 2015 foi inaugurada em Pádua, Itália a mostra “FACES”, os muito vultos da história humana
com 27 reconstruções feitas por Cícero. A mostra foi destaque em duas reportagens pela revista americana
Science News, publicação impressa desde 1922, ano de sua fundação.

Atualmente continua com a agenda cheia de eventos que acontecem no Brasil e em outros países, e
segundo ele o instiga a continuar firme em seu caminho profissional, levando Mato Grosso com orgulho e
admiração onde quer que vá.
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