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Concede a Medalha do Mérito Industrial ao
Ilustríssimo Senhor Mário Gazin.
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 concedida a Medalha do Mérito Industrial ao Senhor Mário Gazin.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

De uma pequena loja inaugurada há pouco mais de 53 anos em Douradina, no interior do Paraná, surgiu a
Gazin, e seu fundador, Mário, é inspiração para muitos empreendedores. Isto porque, Mário Gazin enxergou
uma oportunidade de negócio e assumiu o risco de fazê-lo acontecer com apenas dezesseis anos de idade.
Hoje, Mário Gazin tem uma empresa bilionária, mas é de família humilde, filho de um pequeno agricultor,
com quem aprendeu a força e o amor pelo trabalho. Depois de trabalhar como agricultor, sapateiro, padeiro e
garçom, tornou-se vendedor da loja que seria seu legado. Fascinado por pequenos custos e grandes metas,
apostando na iniciativa de alguém que deixou de sonhar, Mário Gazin transformou a pequena loja de móveis
do interior em uma das maiores redes de varejo do Brasil, que todos os anos é eleita uma das melhores
empresas para se trabalhar no País.
Inspirar, gerar valor, transformar pessoas, são algumas de suas características, unidas à muita humildade, à
fé e ao amor ao próximo. Empresário seguro, que trabalha e atua em seus negócios com equilíbrio,
segurança e enorme capacidade de lidar com as pessoas, é responsável por gerar mais de sete mil
empregos diretos no País.

1

Projeto de resolução - cgbmrqu5

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Junho de 2020

Max Russi
Deputado Estadual

2

