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Concede Título de Cidadão Mato - grossense ao
Sr. Houseman Thomaz Aguliari.

       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 Sr. Houseman Thomaz Aguliari.

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

Houseman Thomaz Aguliari nasceu em São José do Rio Preto e veio para o nosso Estado em 1999, casado
com a Sra. Kelly Luzia Rodrigues Botelho, tem um filho de 07 anos - José Guilherme Botelho Aguliari.

Formado em Direito pela UNIC, iniciou suas atividades no âmbito jurídico como estagiário e posteriormente
como advogado, atividade que está desenvolvendo até os dias atuais em Cuiabá. Atua bastante no âmbito
do Direito Agrário e Ambiental no norte do Estado de MT, assim como nas questões ligadas ao Agronegócio.

O papel do advogado vai muito mais além dos simples embates processuais ou das tribunas das Cortes de
Justiça. O advogado é, acima de tudo, um cidadão da República.

Cabe-lhe a hercúlea tarefa de defender, principalmente, a liberdade, a vida, a honra e o nome de seus
clientes, bens este que têm muito valor, mas não têm preço, e para tanto há de recusar qualquer tipo de
esterilidade e entregar a efêmera existência jurídica à construção de justiça, de caridade, de cidadania, de
paz e de dignidade.

Por fazer da advocacia um meio de realizar justiça em favor da sociedade e uma forma de lutar contra as
desigualdades, o Sr. Houseman Thomaz Aguliari merece esta justa homenagem, razão pela qual solicito o
apoio dos nobres Pares para aprovação.
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