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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 O
MATO-GROSSENSE AO SR. ARLINDO BIAZI.

        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 ao Senhor ARLINDO BIAZI.

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

JUSTIFICATIVA

O Sr. ARLINDO BIAZI, é natural de Espumoso-RS, nasceu em 02/02/1950, filho de Fioravante Biazi e
Regina Missio Biazi.

Casado em segundas núpcias com Solange Tavares Pimentel, com quem tem 2 (duas) filhas, Luana e Alana;
das primeiras núpcias teve 3 (três) filhos, Elaine Regina, Eloiza Celi e Adilson (in memoriam); tem 4 (quatro)
netos.

Chegou a Mato Grosso em julho de 1975, quando deixou a cidade de Espumoso-RS, em busca de novas
oportunidades no segmento agrícola, através da colonização da reforma agrária que era o forte no Estado de
Mato Grosso.

Constituiu família ainda no Rio Grande do Sul, onde já atuava na agricultura, com plantio de soja, entretanto
as coisas ficaram difíceis e a situação começou a apertar, foi então que surgiu a oportunidade de
crescimento, quando Noberto Schwantes organizou e propôs a colonização de uma cidade no interior do
Mato Grosso.

Com isso, fazendo parte de um grupo formado de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) pessoas que
vieram para o Mato Grosso no intuito de buscar e construir uma vida melhor através do desbravamento de
terra na região do médio Araguaia.
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Relata o Sr. Arlindo Biazi que este grupo de pessoas em uma da reuniões que realizaram, na cidade de
Não-Me-Toque-RS, decidiu batizar o novo endereço de Água Boa, a pequena cidade que colonizariam,
nome este que surgiu devido uma nascente na proximidade de Serra Dourada, a qual matava a sede dos
que passavam por lá.

Em 1975, com a esposa e 2 (dois) filhos pequenos, mudou para Água Boa que acabava de nascer.

Diz que iniciou as atividades na região na área agrícola, com o plantio de arroz.

Durante esses anos de Água Boa participou de organizações, eventos e criações de várias comunidades
municipais. A primeira delas foi da Escola 1º de Abril, em 1976, hoje Escola Estadual Antônio Gröhs. Dois
anos depois, em 1978, participou da criação da comunidade Nossa Senhora Aparecida, que hoje é a
Paróquia do município. Foi pioneiro da comunidade São José em meados de 1989. Depois participou da
diretoria da Escola Municipal Guarujá por vários anos, posteriormente da criação da Capela Nossa Senhora
das Graças, localizada também no setor Guarujá. Após isso, entrou para a diretoria do Colégio Cooperensino,
onde ficou por vários anos. Foi também pioneiro na criação do CTG Coração Gaúcho.

No ano de 2005 ingressou na maçonaria, via Loja Maçônica Luzes do Terceiro Milênio em Água Boa,
participando como membro ativo até os dias de hoje. Durante esse tempo fui instrutor do grupo De Molay por
5 (cinco) anos e Venerável Mestre (presidente) da loja por 2 (dois) mandatos consecutivos.

Hoje, com quase 70 (setenta) anos de idade e completando 44 (quarenta e quatro) anos que chegou a Água
Boa, reside na Fazenda Boa Vista, propriedade rural adquirida ainda em 1975.

Em 1988 ficou viúvo, após isso constituiu nova família.

Tem a certeza de que desfruta de grandes amizades e uma paixão enorme pelo município de Água Boa,
usando o lema "Acima de tudo Deus, minha família e Água Boa". 

 

Dados pessoais:

CPF nº 138.591.961-20

Endereço para correspondência: Fazenda Boa Vista, Zona Rural de Água Boa-MT, CEP78635-000

Fone: (66) 99663-8894

E-mail: lu.biazi@hotmail.com

Pelos motivos justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista que
trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório. (TJ).

Fraternalmente.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Junho de 2019

 

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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