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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao senhor Maurício Hideaki Kuzai.

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

JUSTIFICATIVA

Maurício Hideaki Kuzai é brasileiro, nascido no município paulista de Assis, em 16 de abril de 1947, casado
com a Sra. Erení da Consolação Alves Kuzai e pai de cinco filhos: Fernando Hidekazu Alves Kuzai, Cristina
Yumi Alves Kuzai, Haroldo Yukío Alves Kuzai, Elisabeth Kuzai D'Abronzo e Eloisa Yumiko Alves Kuzaí.
Estabeleceu como moradia o estado de Mato Grosso mudando-se para a cidade de Cuiabá em meados de
1978, mais precisamente no Bairro Cidade Alta, e notabilizou-se como empresário no ramo de produtos
siderúrgicos, sendo desde 1979 proprietário da Açofer. Portanto, em 2019 completa seus 40 anos atuando
no mercado mato-grossense.
Sua empresa é uma das principais responsáveis ela expansão do progresso servido à população com ferro e
aço da mais alta qualidade, como também no fornecimento de portas, janelas, carrinhos de mão, telhas de
aço, ferros para construção, perfis, telas, tubos e acessórios para serralheiros, calheiros, estrutureiros,
engenheiros e arquitetos. Atua nas principais cidades do estado, tais como a Grande Cuiabá, Cáceres,
Tangara da Serra, Lucas do Rio Verde, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, Primavera do Leste, Barra do
Garças e Canarana e gera aproximadamente 650 empregos de forma direta e mais de 250 de forma indireta.
Maurício Hideaki Kuzai é um empreendedor nato que sempre acreditou no estado de Mato Grosso e hoje é
reconhecido pela transparência e honestidade em seus negócios, sendo o ícone para seus filhos,
colaboradores, fornecedores e prestadores de serviços que por si só dão testemunhos de sua seriedade e
justiça.
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Por estas considerações, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade brasileira e do estado de
Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense ao senhor Maurício Hideaki
Kuzai, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.
Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.
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