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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATOGROSSENSE  AO  SENHOR  SILDEMAR
ZIEZKOWSKI.

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 Matogrossense ao senhor SILDEMAR ZIEZKOWSKI, pelos relevantes
serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Sildemar Ziezkowski nascido em Papanduva Estado de Santa Catarina, veio de mudança em caráter
definitivo para o Estado de Mato Grosso acompanhado de sua estimada esposa Adriana Koszuoski
Ziezkowski com as melhores expectativas de buscarem novas oportunidades e progredirem na vida.

A escolha foi motivada ainda nos tempos de infância quando foi divulgada em nível nacional a divisão do
Estado de Mato Grosso, essa obsessão se concretizou em agosto de 2001 quando fixaram residência no
município de Tangará da Serra e em seguida mudaram para Cuiabá.

As oportunidades foram aparecendo juntamente com a vontade de ser alguém na vida.

Trabalho e muito estudo foram abrindo as portas para o casal.

Formado em Direito pela Universidade Cândido Rondon é advogado e pós-graduado em Gestão Ambiental,
com Especialização em Mediação e Conciliação em Conflitos Sociais.

Dentre as atividades profissionais desenvolvidas, a que mais lhe trouxe relevância social para contribuir com
o desenvolvimento justo do Estado de Mato Grosso, foi ser Presidente da Câmara Setorial Temática com o
objetivo de avaliar, acompanhar, discutir e propor medidas referentes ao processo de regularização fundiária
da área de terras denominadas “4 Reservas”, localizada nos municípios de Terra Nova do Norte e Nova
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Guarita e redefinição dos limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, localizada no município de
Colniza.

Junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente exerceu as funções de Supervisor das Unidades Regionais e
como membro da Comissão de Municipalização do Licenciamento Ambiental deu sua contribuição no
procedimento fomentando e incentivando a descentralização do licenciamento ambiental para os municípios.
No mesmo órgão foi Secretário Adjunto de Base Florestal. Na Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Rural e Agricultura Familiar foi chefe de gabinete.    

Atualmente atua como assessor parlamentar do deputado José Domingos desde 2008. Foi Chefe de
Gabinete e contribuiu na elaboração de leis para implementar um desenvolvimento estadual respeitando os
padrões que norteiam a sustentabilidade, observando as premissas dos projetos que comtemplem a justiça
social, ambiente ecologicamente equilibrado e viável economicamente, e essas condutas carrega
intrinsicamente, pois em sua pequena propriedade rural desenvolve como atividade a silvicultura, plantando
eucalipto e mogno.

O Estado de Mato Grosso é a sua verdadeira madrasta que conduz este enteado para ser livre e de bons
costumes e esse Estado que lhe recebeu de braços abertos lhes conferiu o maior presente, a naturalidade
cuiabana da sua filha Laura que enseja ser sua maior gratidão ao povo matogrossense e a Deus que lhe
permitiu essas façanhas.                          

Por essas e muitas outras realizações importantes para nosso Estado, é que peço a aprovação do presente
Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Matogrossense ao Senhor Sildemar Ziezkowski,
pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Outubro de 2018

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual
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