
Projeto de resolução - 3o2hkgpl

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Baiano Filho

CONCEDE  À  SENHORA  LUCIANI  PRANTE
CHIARELLO ,  O  T ÍTULO  DE  C IDADÃ
MATO-GROSSENSE.

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 à senhora LUCIANI PRANTE CHIARELLO, o Título de Cidadã Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Luciani Prante Chiarello engenheira Agrônoma, nasceu em 04/05/1967 na cidade de Tapejara no Estado
do Rio Grande do Sul, casada com Neri José Chiarello e é mãe de Camila Prante Chiarello e Mariana Prante
Chiarello.

Em 1989 mudou-se para Sinop - MT, onde iniciou sua vida profissional com o desejo de plantar e produzir.
Construiu o Grupo Vale do Verde, dando continuidade na tradição de envolvimento com a agricultura, como
as perspectivas oferecidas pela região norte do estado de Mato Grosso eram boas, instalaram-se na cidade
dando início nas atividades agrícolas.

Mesmo com dificuldades enfrentadas na região, como a falta de infraestrutura e mão-de-obra, mantiveram o
caráter persistente e confiante na agricultura, com tomada de atitudes empresariais proativas, com grande
foco em investimentos vislumbrando um futuro sustentável para as futuras gerações, e com grande
desempenho na produção e armazenagem de grãos de alta qualidade e competitividade no mercado.

É reconhecida como uma empresa altamente rentável e sustentável, com foco na agregação de valores e
sendo referência em inovação tecnológica, organização empresarial e valorização de talentos humanos.

Em 2005 com um grupo de amigos fundou a Associação Protetora dos Animais do Município de Sinop
(APAMS), é uma entidade sem fins lucrativos, com o propósito de lutar pelos direitos dos animais, através de
campanhas de conscientização, fiscalização de maus tratos e assistência a animais abandonados, com a
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participação de várias pessoas de várias áreas de atuação, que voluntariamente, resolveram lutar pela
conscientização da sociedade de Sinop,

LUCIANI CHIARELLO pela imensa contribuição como esposa, mãe, voluntaria e empresária no município de
Sinop e por onde passou sempre ativa, apreço minha satisfação com o seu trabalho voluntário na luta pelos
direitos dos animais abandonados e de não desistir do sonho de fazer algo para mudar a realidade de uma
sociedade cruel e desumana.

Pela imensa contribuição social como cidadã e com seu reconhecido espirito de liderança, tem contribuído
para o desenvolvimento e crescimento do estado de Mato Grosso.

Destarte, por todas estas razões apresentada, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense a senhora
LUCIANI PRANTE CHIARELLO, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito.

Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Março de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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