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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao
Sr. Maurício Munhoz Ferraz.

    A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII da Constituição Estadual e o Art. 171, VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso resolve: 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. Maurício Munhoz Ferraz o Título de Cidadão Mato-grossense, em virtude dos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

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

Maurício Munhoz Ferraz, natural de Piracicaba-SP, filho do Sr. Francisco Munhoz Ferraz e Sra. Nair de
Freitas Ferraz, casado com a Sra. Vania Pires Munhoz Ferraz, passa a residir no Estado de Mato Grosso em
1994.

Dedicou-se a formação em Economia na Fundação Santo André-SP; é graduado em Sociologia pela
Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT.

Desempenhou o papel honroso de servidor público da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, no
município de Juína-MT; e posteriormente assumiu a titularidade da Secretaria de Fazenda da Prefeitura de
Juína-MT.

Passa a trabalhar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, momento em que produziu significativo
trabalho como produtor e colaborador de estudos e livros, sendo: “Desigualdades regionais em Mato
Grosso”, “Que reforma é essa? Uma crítica ao sistema tributário brasileiro” e “Cenários estratégicos de Mato
Grosso”. Na casa parlamentar colaborou na introdução do Índice de Desenvolvimento Humano-IDH como
fator de distribuição do Imposto sobre Operação Relativa à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS e na divisão do Fundo
Estadual de Transporte e Habitação-FETHAB aos munícipios.

Com histórico singular, residiu na África do Sul; foi vencedor do Concurso Internacional Empreendorismo
Consciente, promovido pelo Banco da Amazônia, que o conduziu a oportunidade de ministrar aula na
Universidade de Rowen, nos Estados Unidos; foi superintendente da Associação Mato-grossense dos
Munícipios-AMM, onde colaborou com a criação da Central de Projetos, e publicou a obra “A lei Kandir e o
enfraquecimento dos municípios”; ministrou palestras a convite da Fundação Clinton, em eventos no Rio de
Janeiro-BR e em Denver-EUA; também como palestrante em seminário sobre ferrovia, a convite do governo
Chinês na Universidade de Pequim; coordenou a criação do Índice de Crescimento Sustentável dos
Municípios-ICSM; organizador do movimento Agroindústria em Mato Grosso.

Seu interesse e evidência como componente ativo na sociedade acarretam na sua filiação ao Partido
Comunista do Brasil-PCdoB, em detrimento da sua ciência da importância da participação do cidadão nas
questões político-partidária.

Um cidadão referência, cujo trabalho realizado merece destaque e primorosa valorização, com a atuação
acadêmica e o trabalho excelente, acarretam em desenvolvimento e eleva o nome do Estado de Mato
Grosso.

Deste modo, pelas razões apresentadas, por seu inconfundível merecimento e por todos os serviços
prestados ao desenvolvimento de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-Grossense ao Senhor Maurício Munhoz Ferraz, 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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