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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
MATO-GROSSENSE AO SENHOR ARLY EDSON
DOMINGUES BRIANEZE.

        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 Mato-Grossense ao senhor ARLY EDSON DOMINGUES
BRIANEZE, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2014

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE, nasceu no dia 10 de março de 1952 na cidade de Mandaguari-PR.
É filho de Arlindo Rodrigues Brianeze e  Alice Domingues Brianeze, casado com Marylina Rodrigues
Brianeze, com quem teve três filhos, Juliano Rodrigues Brianeze, Gustavo Rodrigues Brianeze e Liliane
Rodrigues Brianeze. Sua profissão: Médico especialista em ortopedista e traumatologista.

Originário da cidade de Mandaguari, interior do estado do Paraná, cursou faculdade de Medicina em Curitiba
pela Universidade Federal do Paraná, onde também se especializou em Ortopedia e Traumatologia. Após
alguns anos trabalhando no interior daquele estado, veio para Cuiabá em dezembro de 1983, juntamente
com minha esposa e três filhos pequenos. Ao chegar em Cuiabá para exercer a profissão de médico
trouxe na bagagem, além da coragem de enfrentar os desafios que viriam, trouxe também um enorme
entusiasmo e sabia que aqui era a cidade onde iria realizar todos os seus objetivos e metas. Apaixonado
pela profissão sempre procurou ser um profissional coerente e respeitoso.  

Dr. Brianeze, como é chamado carinhosamente por todos que o conhecem iniciou suas atividades médicas
no recém inaugurado Pronto Socorro Municipal de Cuiabá como médico concursado e logo em seguida
entrou para o corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia, passando a fazer parte da equipe e onde
tem também o  seu consultório. Nos  últimos 30 anos vem exercendo a medicina, em especial a ortopedia e
traumatologia, sempre dedicando grande parte do meu trabalho aos usuários do Sistema Único de Saúde. 
Já realizou mais de 20 mil cirurgias ortopédicas em pacientes provenientes da capital, do interior e também
de outros estados.

Em toda sua carreira procurou sempre estar atualizado, participando de cursos e congressos, para trazer
novas técnicas e procedimentos para serem utilizados no seu dia a dia,  melhorando os resultados dando
maior eficiência no seu trabalho. Nos últimos 10 anos tem se dedicado em especial a cirurgia da coluna
vertebral, área da ortopedia que ele mais admiro e tem total identificação.

Para seu orgulho como médico e como pai, há aproximadamente um ano, ele trabalha ao lado do filho
Gustavo Rodrigues Brianeze, que também é ortopedista, que retornou de São Paulo para Cuiabá depois de
se especializar em cirurgia da coluna vertebral, e hoje, são referencia no SUS no atendimento aos traumas
da coluna vertebral da capital e do interior de Mato Grosso.

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 Mato Grossense ao Senhor ARLY EDSON
DOMINGUES BRIANEZE, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.
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