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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Leonardo Luiz Artuzi.

       

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

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Leonardo Luiz Artuzi.

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

 

JUSTIFICATIVA

Leonardo Luiz Artuzi  é natural de Tapejara, no Estado do Rio Grande do Sul. Veio, em 1988, para a cidade
de Primavera do Leste, Mato Grosso, com seus pais que acreditavam que neste estado teriam um futuro
mais promissor.

Cursou o ensino fundamental e ensino médio na Escola Estadual Getulio Dornelles Vargas e cursou seu
curso de graduação bacharel em Administração com ênfase em sistema de informações na Faculdade de
Ciências Sociais Aplicadas UNICEN e por meio do polo local, cursou MBA em Gestão Empresarial na
modalidade EAD pelo CESUMAR (Centro de Ensino de Maringá).

Iniciou sua vida profissional em 2002 trabalhando em várias áreas e alguns ramos de atividades diversos.

Em 2013 assumiu o concurso da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste no cargo de controlador interno,
atuando com grande efetividade, orientando os gestores sobre as legislações e normas da administração
pública e fiscalizando as contas públicas do executivo e RPPS. Atualmente, continua a função do referido
cargo e coordena ainda o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) que foi disponibilizado
pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e alguns municípios selecionados, além de coordenar
esse programa no município de Primavera do Leste.
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O senhor Leonardo Luiz Artuzi sempre está fazendo cursos para se aperfeiçoar e manter seu
profissionalismo.

Com o intuito de ajudar o próximo, integrou por anos o Rotary Club de Primavera do Leste, onde devido a
importância da atuação dessa instituição, recebeu da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
moção de aplausos.

É casado com a senhora Suzimaria e é pai de Luigi.

Por estas considerações, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os relevantes serviços
prestados a sociedade do Estado de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-grossense ao Senhor Leonardo Luiz Artuzi, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Agosto de 2018

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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