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Concede o Título De Cidadão Mato-Grossense
ao  Senhor  Walter  Leandro  Capeloza  Artune,
Goleiro do Cuiabá Esporte Clube.

       

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

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor Walter Leandro
Capeloza Artune.

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

 

JUSTIFICATIVA

 

O senhor Walter Leandro Capeloza Artune, popularmente conhecido apenas como “Walter”,
nasceu na cidade do Jaú, no estado de São Paulo, no dia 18 de novembro de 1987.

O homenageado iniciou sua carreira futebolística pelo time do Rio Branco no ano de 2007,
vindo a se destacar no União Barbarense no campeonato Paulista de 2013.

Após o término do Campeonato Paulista 2013, foi contratado pelo corinthians, fazendo parte
do elenco campeão brasileiro de 2015 e chegando a ser titular no ano de 2016.

Já em 2017 fez parte do elenco do Corinthians que foi campeão paulista e brasileiro,
firmando-se como um dos grandes goleiros do Brasil.
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O homenageado se apresentou para defender a equipe do Cuiabá Esporte Clube no dia 02
de março de 2021, fazendo sua estreia pelo clube dez dias depois, onde o Dourado teve uma
vitória de 3x1 sobre o Operário de Várzea Grande.

Já no campeonato brasileiro, foi uma das peças fundamentais para que o clube conseguisse
continuar na elite do futebol nacional, além de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana,
o que trouxe um grande orgulho para o estado de Mato Grosso.

Destarte, por todo o exposto, cremos ser o senhor Walter Leandro Capeloza Artune
merecedor de tal honraria, motivo pelo qual contamos com o apoio e recepção dos demais
Pares com assento nesta Casa de Leis na acolhida e aprovação da presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Dezembro de 2021

 

Max Russi
Deputado Estadual
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