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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor TELMO RENATO MOURA TAGLIANI.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual c/c o art. 32, inciso I, alínea “g”, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º - Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor TELMO RENATO MOURA TAGLIANI.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Maio de 2016

 

Zeca Viana
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

TELMO RENATO MOURA TAGLIANI, nasceu aos 24 dias de junho de 1958 em Cruz Alta-RS. É filho de
Telmo Mastella Tagliani e Sirley de Moura Tagliani. É casado com Iraci Ruaro Tagliani desde 1982 e possui
uma filha.

Cresceu em Cruz Alta e aos 17 anos mudou-se para São Leopoldo/RS onde cursou a faculdade de Geologia,
formando-se em 1982. Em março deste mesmo ano foi contratado como professor da Universidade de
Fortaleza no Ceará, permanecendo aí até outubro de 1985.

Como professor titular desenvolveu vários trabalhos científicos junto com o corpo discente da Universidade,
tendo trabalhos publicados em revistas científicas da área. Neste mesmo tempo foi pesquisador do CNPQ.

Por motivos familiares mudou-se para Primavera do Leste/MT em 1985, e novembro desde ano foi
contratado pela UFMT como professor, chegando a ser paraninfo de turma, permanecendo até 1986, quando
se transferiu definitivamente para Primavera.

Em Primavera fundou junto com a esposa a Construtora Tupã, atuante até hoje no mercado de construção
de prédios de apartamentos residenciais.

Participou ativamente nas lutas por melhorias da cidade junto aos poderes públicos, colaborou com a
fundação da Associação Comercial, do Centro Espírita e da primeira Loja Maçônica da cidade.

Posto isto, contamos com o apoio dos Nobres Deputados para aprovação do presente Projeto de Resolução,
tendo em vista a contribuição do homenageado em prol do desenvolvimento de nosso Estado e também pela
sua brilhante atuação como cidadão, razão pela qual entendemos ser TELMO RENATO MOURA TAGLIANI
merecedor do Título de Cidadão Mato-grossense.
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