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Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Senhor RENATO ADRIANO DUMMEL.

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

 

 

Art. 1º Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor RENATO ADRIANO DUMMEL, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Outubro de 2016

 

Wagner Ramos
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Renato Adriano Dummel, filho de Ivo Ottomar Dummel (em memoria) e Marli Schardong Dummel, nasceu em
25 de dezembro de 1972 em Carazinho/RS. É casado com Andrea Pereira Dummel e tem dois filhos Leticia
Pereira Dummel e João Gustavo Pereira Dummel.

 

Renato veio para Tangará da Serra em fevereiro de 1992 a convite de um irmão para trabalhar na empresa
Bijóia Comércio de Joias LTDA, que na época era uma prestadora de serviços, onde se firmou como
funcionário. Após dois anos casou-se com sua Noiva Andrea que nesta época também mudou para Tangará.

 

Em 1996 foi promovido a administrador da empresa, em 1997 a família foi presenteada com sua primeira
filha a Leticia e no ano de 2001 realizou o grande sonho de comprar a empresa mesmo ano em que nasceu
seu segundo filho o Joaõ Gustavo. Em 2003 partiu para um novo desafio voltar a escola e buscar a formação
de Técnico em Ótica curso que o permitiu agregar mais um ramo de negócios em sua empresa hoje sendo
Otica e Relojoaria Bijóia onde sempre procurou seguir um rigoroso padrão ético e profissional no
atendimento a seus clientes.

 

Renato, administrador e empresário nato também tem seus olhos voltados para o social, e em 2003 entrou
para a Diretoria da Comunidade Católica Cristo Rei onde permaneceu por cinco anos até a conclusão das
obras da Igreja, em 2004 tomou Posse no Lions Clube de Tangará onde já exerceu vários cargos como
Diretor de Patrimônio, Conselheiro Leo, Tesoureiro, Secretário, Presidente, Presidente de Divisão, Diretor de
Novos Sócios.

 

Dentre tantos feitos pelo Senhor Renato lhe rendeu algumas honrarias como; Moção de Aplausos da
Câmara de Vereadores de Tangará da Serra quando esteve Presidente do Lions Clube de Tangará em
2013/14, dois Certificados de Apreciação de Lions Internacional por serviços prestados a Sociedade um em
2013 e outro em 2015, foi eleito melhor presidente de Lions clube do Distrito LB4 em 2013/2014, e Moção de
Aplauso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em 2016.

 

E é por estas e outras razões, que nos levaram a propor aos Nobres Deputados esta justa homenagem ao
Senhor Renato Adriano Dummel, por seus trabalhos prestados e por sua parcela de contribuição ao
progresso do Estado de Mato Grosso.
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Wagner Ramos
Deputado Estadual


