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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE  A  SENHORA  LIGIANE
MOREIRA  DE  ALMEIDA

       

           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 Mato-grossense a Senhora Ligiane Moreira de Almeida.

 

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

JUSTIFICATIVA

               Ligiane Moreira de Almeida – Nascida em 02/12/1985 na cidade de Campo Grande/MS, é desde a
mais tenra infância uma libertária de amarras e conceitos.

                Orfã de Pai aos 11 anos de idade quando morava em Curitiba-PR, Ligiane percorreu junto com a
mãe, toda a trajetória de menina interiorana que se dedica a crescer e se tornar um lumiar de sua condição e
de sua geração.

                Ao regressar ao Mato Grosso do Sul, conclui o ensino fundamental e médio em 2003, na cidade de
Rio Verde de MT. Em 2004 casou-se com o Jornalista, Radialista e Consultor de Marketing e Comunicação,
Ely Leal, profissional experiente que a época atuava na assessoria do então Senador Delcídio do Amaral
(PT-MS). Desta união, nasceu a filha do casal, Elyane de Almeida Leal em 15/06/2005. Dedicada mãe,
Ligiane estudou Jornalismo, influência do marido, e hoje é uma profissional habilitada e apta no exercício da
função.
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                  No final de 2005, mudou-se para Primavera do Leste, Mato Grosso, onde atuou ao lado do
esposo na formatação de uma imprensa séria, dedicada a melhoria da sociedade e na qualidade de vida de
seus cidadãos.

                   Destacou-se por sua atuação no atendimento social dos mais necessitados, liderando diversas
ações de ajuda ao semelhante. Promoveu eventos para arrecadar fundos, participou de ações em clubes de
serviços como APAE, Rotary e outros.

                     Em 2010, fundou, com recursos próprios, a empresa L. Moreira de Almeida & Cia Ltda, que
edita os Jornais PRIMEIRA PÁGINA, JORNAL DE PRIMAVERA DO LESTE e desde 2013, CORREIO DA
CIDADE MT.

                     Contando sempre com o apoio da família, vem levando adiante um Veículo de Comunicação
que se pauta pela honestidade da informação, a defesa da sociedade na cidade e região e o esclarecimento
de fatos públicos relacionados aos interesses da região.

                 Na qualidade fundadora e editora, garante ao veiculo de comunicação, uma independência de
atuação e respeito com  ética jornalística e foi agraciada com o Título de Mulher Cidadã Primaverense, pelo
destacado papel na sociedade. Seu veículo de comunicação possui centenas de ações que culminaram em
melhorias para a sociedade, seja na denúncia, seja na defesa e divulgação de fatos de interesse da
sociedade.

                Atualmente, o Jornal impresso, semanal, com tiragem de 2 mil exemplares e o portal de noticias
www.correiodacidademt.com.br estão entre os veículos de comunicação com maior penetração entre os
formadores de opinião e o público em geral, voltados para os interesses da região.

               Posto isto, contamos com o apoio dos Nobres Deputados para aprovação do presente Projeto de
Resolução, tendo em vista a contribuição da homenageada em prol do desenvolvimento de nosso Estado,
razão pela qual entendemos ser a Senhora Ligiane Moreira de Almeida merecedora do título de cidadã
mato-grossense.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Janeiro de 2018

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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