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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", ao Dr. Juan Luiz Manzur,
Presidente Pro-Tempore da Zona de Integração do Centro Oeste Sul-Americano – ZICOSUR.

JUSTIFICATIVA

O Dr. Juan Luiz Manzur nasceu em 08 de janeiro de 1.969, em San Miguel de Tucumán, Argentina. Aos 22
anos formou-ßse em Medicina e especializou-se em Cirurgia. Em outubro de 2015 tornou-se governador da
província de Tucumán, ao vencer as eleições com mais de 52% dos votos. Em 2017 foi eleito Presidente
Pro Tempore da Zona de Integração do Centro Oeste Sul-Americano – ZICOSUR.
A ZICOSUR perfaz uma organização de integração internacional comercial criada por grupos empresariais
de alta relevância em seus respectivos países, aumentando o intercâmbio comercial com o continente
asiático, estabelecendo este destino como um mercado prioritário para o pleno desenvolvimento das
regiões que integram a ZICOSUR, promovendo o desenvolvimento em diversas áreas e buscando
aproveitar todo o seu potencial produtivo.
O estado de Mato Grosso, integrante deste projeto integracionista, obteve relevantes avanços e firmou
parcerias que otimizam o desenvolvimento econômico e promovem o turismo no estado.
Graças ao seu brilhante trabalho, o Dr. Juan Luiz Manzur foi reeleito por unanimidade ao cargo de
Presidente Pro Tempore da ZICOSUR para Governar até dezembro de 2022 e diante disto, vimos por meio
deste, parabenizá-lo e registrar homenagem com a presente Moção de Congratulações.
Diante do exposto, peço ao soberano Plenário a merecida aprovação da presente proposição legislativa.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Maio de 2021
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