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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  SENHOR  FERNANDO
HENRIQUE CESAR LEITÃO.

        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 ao Senhor FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITÃO, o Título de Cidadão
Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITÃO, nascido na capital do estado de São Paulo, neto de imigrantes
portugueses e italianos, veio ainda jovem para Mato Grosso junto de seus pais, Alexandre e Júlia, para se
afastar da correria da metrópole paulista. Inicialmente foram para o interior do estado, passando por Juína e
Chapada dos Guimarães, e finalmente se estabelecendo em Cuiabá.

Após um início de relação conturbado com a terra que o acolheu, hoje se orgulha de poder colaborar, ainda
que minimamente, para o crescimento de Mato Grosso e o melhor para sua gente.

Cursou Direito na Universidade Federal de Mato Grosso, graduando-se em 2009, especializou-se em Direito
Ambiental e Urbanístico pela Fundação Escola do Ministério Público de Mato Grosso, e desde o início de sua
carreira atua como advogado no ramo do Direito Ambiental e Agrário, defendendo, sobretudo, os direitos de
produtores rurais e lutando pelo desenvolvimento do estado.

Após iniciar sua atuação como professor universitário, foi co-fundador e hoje preside o Instituto Caminho da
Liberdade - ICL-MT, que tem por interesse a divulgação de ideais como a defesa ao direito à vida humana
desde a concepção, direito à propriedade privada e à legítima defesa, fomento ao empreendedorismo,
redução da carga tributária, garantia da liberdade de pensamento e expressão entre outros. Também
escreve artigos para alguns veículos da imprensa mato-grossense.
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Casado com a paranaense Flávia, dessa união veio sua filha, Maria Teresa, orgulhosamente nascida em
solo cuiabano.

Destarte, por todas as razões apresentadas, por todos os relevantes serviços prestados, proponho a
concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITÃO, que
indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço
apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Maio de 2018

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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