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CONCEDE
TÍTULO
DE
CIDADÃO
MATO-GROSSENSE AO SENHOR, JAIME
ZILIOTTO.

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

JUSTIFICATIVA

JAIME ZILIOTTO, é natural de Serafina Corrêa-RS, nasceu em 26/10/1962, quinto de sete filhos de Antônio
Gerardo Ziliotto e Udila Amabile Pandolfo Ziliotto, pequenos agricultores, descendentes de imigrantes
italianos do interior do estado do Rio Grande do Sul, casado com Ione Tonelo Ziliotto, tem dois filhos Giórgio
Pedro e Anna Paula.
Formação básica primária em escolas públicas do município onde nasceu.
Concluiu o curso de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre-RS no ano de
1989.
Começou a atividade profissional como médico nas cidades Gaúchas de Tramandaí e Cidreira, quando viu a
oportunidade de desbravar outras fronteiras veio Mato Grosso direto para Canarana no ano de 1993 e desde
então presta serviço na área de medicina na cidade, com um breve intervalo de tempo em que retornou ao
Sul para trabalhar na cidade de Dois Lajeados por um período de sete anos; voltando a residir em Canarana
no ano de 2004 para continuar sua atividade profissional e se estabelecer definitivamente como médico
efetivo do município.
Fez vários cursos de atualização nas diversas áreas da medicina e pós-graduação em ultrassonografia,
endoscopia digestiva e medicina do trabalho.
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Endereço para correspondência: Rua Três Passos, 341, Bairro Centro, Canarana-MT, CEP 78640-000
Fone: (66) 99623-7165
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)

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Dezembro de 2021

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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