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CONCEDE
TÍTULO
DE
CIDADÃO
MATO-GROSSENSE AO SENHOR LEORI JAIME
MULLER.

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

O Sr. Leori Jaime Muller nasceu em Três Passos – RS, em 07/04/1968, filho de Elmo Osvino Muller e Ornilda
Muller. Casado desde 1991 com a Sr.ª Edirce Porsch, com quem tem dois filhos.
Chegou a Canarana, juntamente com sua família, em 1980 e desde muito jovem trabalhou em diversas
profissões. No começo trabalhou com seu pai como lavrador, trabalhou na construção civil como pedreiro e
também em um lava jato.
Jovem batalhador e de espírito empreendedor mesmo com pouco estudo, tendo apenas ensino fundamental
incompleto, atuou como fotógrafo, funcionário público e em diversos ramos empresariais. Com esse mesmo
espírito empreendedor, no ano de 1995 adquiriu um pequeno açougue, onde iniciou o Grupo Muller
inaugurando o primeiro supermercado em 1996.
Com muita luta e trabalho, em 2008 inaugurou a segunda loja no centro da cidade de Canarana. Em 2009
iniciou um novo empreendimento adquirindo um posto de combustível.
O Grupo Muller conta com supermercado, posto de combustível e fazendas, gerando emprego e renda para
muitas famílias, bem como o desenvolvimento da cidade de Canarana.
Hoje, aos 53 anos de idade é um cidadão ativo, honrado, homem humilde e trabalha em prol do crescimento
de suas empresas e para o município de Canarana.
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Pelos motivos justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista que
trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Dezembro de 2021

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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