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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense, a
Tages Martinelli.

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

JUSTIFICATIVA

Nascido em 22 de outubro de 1975 na cidade de Constantina, interior do Rio Grande do Sul, filho de
pequenos agricultores Olga e Dirceu Martinelli, morou com sua família por 14 anos no interior de Ronda Alta
no mesmo estado.
Formou-se como Técnico Agrícola em 1994, na cidade de Erechim - RS e atuou profissionalmente no setor
da suinocultura em algumas regiões do Brasil, vindo para o Centro- Oeste em 1996.
A história de Tages em Mato Grosso se inicia em 1998, quando se mudou para Rondonópolis por uma
oportunidade de carreira na Agropastoril Jotabasso onde atua até hoje, há mais de 23 anos. Em 2010
formou-se em Economia contribuindo ainda mais para o setor do agronegócio, dedicando-se a diversos
cargos e atualmente é Gerente de Sustentabilidade e acumula outras funções na companhia.
Casado com Maryella Karla Carniel Martinelli e dessa união nasceram os filhos Sophia e Bernardo Martinelli
com 11 e 8 anos respectivamente. A família constituída se baseia em princípios e valores cristãos para uma
formação de caráter íntegro e humilde.
Pessoa dinâmica, resiliente e comunicativa, Tages conquistou vários amigos ao longo de sua jornada.
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Trabalha incansavelmente na filosofia de que o sucesso depende do trabalho, da sinergia e boa relação
entre as pessoas com objetivos claros, processos transparentes e foco no resultado.
Tages Martinelli tem uma grande dedicação e envolvimento com questões sociais e coletivas, participando
ao longo dos anos como membro da diretoria do Sindicato Rural de Rondonópolis na Gestão de 2017 a 2019,
e conselheiro de administração da Sicredi Sul de Mato Grosso na gestão de 2016 a 2019. Atualmente é
membro do conselho consultivo do Parque Estadual Dom Osório Stoffel, membro do Conselho da RCC –
Diocese de Rondonópolis, membro do conselho Econômico da Paroquia Sagrado Coração de Jesus
Rondonópolis e Guiratinga e atual Presidente da APROSGEM – Associação dos Produtores da Serra de São
Gerônimo.
Sua fé é alicerce de sua coragem, obstinação e determinação na vida.
Para tanto, apresento a proposição legislativa e peço apoio dos Nobres Pares para a sua acolhida e
merecida aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Agosto de 2021

Nininho
Deputado Estadual
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