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CONCEDE AO SENHOR RODRIGO FERNANDES
R I B E I R O ,  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE.

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 ao senhor Rodrigo Fernandes Ribeiro, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Maio de 2016

 

Baiano Filho
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

RODRIGO FERNANDES RIBEIRO, nasceu no município de Santo Antônio da Missões, no estado do Rio
Grande do Sul, filho do senhor Jorge Damiao Martins Ribeiro, casado com Maria Basília Fernandes Ribeiro.

RODRIGO FERNANDES RIBEIRO, atualmente reside no município de Terra Nova do Norte, onde é Diretor
Municipal de Esporte e Docente do Curso de EDF da Faculdade de Colíder - FACIDER, para alcançar seus
objetivos pessoais e profissionais dedicou se a uma qualificação dos estudo desde o ensino médio, o qual se
formo em Técnico em Agropecuária pela escola Estadual Encruzilhada no Município de Itaqui-RS, no ano de
1999, posteriormente com ideal convicto de busca uma qualificação entrou no ensino superior no curso da
Educação Física na Universidade do Noroeste do Rio Grande do Sul – UNIJUI, formando assim no ano de
2009 do relacionado curso, sua especialização foi realizada na Faculdade de SINOP – FASIPE em Fisiologia
do Exercício e Treinamento Desportivo e Atualmente é mestrando em Ciência da Educação pela Faculdade
Integrada do Goiás – FIG.

Mesmo em fase de formação buscou atividades relacionadas a sua formação de educação física com
atuações especificas, no ano de 2004 começou sua carreira como professor de educação física no Colégio
Santa Tereza de Jesus da mantenedora da congressao Teresiana atuando na área de educação física
escolar, ginastica olímpica, natação, dança, psicomotricidade, entre outras áreas.

No ano de 2008 com o ideal de crescimento e com intuito de desbravar novos ideias, aceitou o convite para
começar a atuar profissionalmente no Estado de Mato Grosso como diretor Municipal de Esporte no
Município de Terra Nova do Norte, ficando no cargo por cinco anos.

No ano de 2009 assumiu a coordenação municipal do Programa de Esporte e Lazer da Cidade – PELC do
Município de Terra Nova do Norte.

Em 2010 assumiu a docência no Curso de Educação Física da Faculdade de Colíder – FACIDER, atuando
na área de metodologia de ensino dos esportes e pedagogia esportiva. 

Em 2011 No ano de 2009 assumiu a coordenação Regional do Programa de Esporte e Lazer da Cidade –
PELC, no qual faziam parte os municípios do norte do Mato Grosso como Nova Guarita, Terra Nova do Norte,
Guarantã do Norte, Nova Santa Helena, Itaúba, Colíder, entre Outros.

Em 2011 assumi a presidência do conselho dos gestores do norte do Mato Grosso – CONDESP, atuando
como representante dos dezessetes municípios que rege o norte do MT, realizando assim ações como
eventos, palestras e organização de ideias de interesse coletivo.

Em 2013 assumiu o departamento de esporte do Município de Nova Guarita, atuando por dois na pasta, com
isso fomentando o esporte local em três áreas de atuação esporte e lazer, esporte de rendimento e esporte
escolar.

Em 2014 assumi novamente a direção do esporte do município de Terra Nova do Norte, realizando um
reformulação esportiva desde estruturas e a cronogramas de ações a desenvolver, e implantando o
Programa de qualidade de vida nas comunidades do interior do município.

RODRIGO FERNANDES RIBEIRO pela imensa contribuição como desportista, profissional e homem público
no município de Terra Nova do Norte, Nova Guarita e Região.

Destarte, por todas estas razoes apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor
RODRIGO FERNANDES RIBEIRO, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito.

Para tanto, apresento a proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua escolhida e merecida
aprovação.
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