
Projeto de resolução - q9so9shm

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: q9so9shm
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
16/02/2017
Projeto de resolução nº 8/2017
Protocolo nº 389/2017
Processo nº 118/2017
 

Autor: Dep. Valdir Barranco

Projeto  de  Resolução  -  Concede  Título  de
Cidadão  Mato  Grossense  ao  Sr  JOEL  KOZO
OKUBO.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Concede Título de Cidadão Mato Grossense ao Sr JOEL KOZO OKUBO, pelos relevantes
serviços prestado ao Estado de Mato Grosso.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Dezembro de 2016

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Joel Kozo Okubo

Joel Kozo Okubo, natural de Garças – São Paulo, filho do Sr. Minor Obubo e Sra. Sadaka Kihala Okubo,
casado com a Sra. Vera Lúcia Suzuki Okubo, pai de dois filhos Thiago Suzuki Okubo e Luciana Mari Okubo.

Cunhado pela valoração da educação e na responsabilidade gerencial, iniciou a faculdade de administração
na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde conquistou singular conhecimento técnico, que o auxilia na
construção do sofisticado histórico profissional, atuou em múltiplas instituições bancárias entre os anos de
1971 a 1981.

Após esse lapso temporal, fixou residência no município de Alta Floresta, onde passa a aplicar seus
conhecimentos na administração das empresas e propriedades rurais de sua família. Com êxito,
empreendeu no ramo da construção civil, trabalho que contribui no desenvolvimento econômico e estrutural
da sociedade.

O destaque que merece com o desenvolvendo social, com os serviços prestados no cenário empresarial
mato-grossense, é imensurável, gerador do progresso social que efetiva o desenvolvimento da comunidade.

Portanto, pelos motivos pontualmente apresentados, por sua competência e por todos os relevantes serviços
prestados à sociedade mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Senhor JOEL KOZO OKUBO, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para tanto
apresento a proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida aprovação.
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