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CONCEDE  AO  SENHOR  LEONARDO  LEITE
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 LEONARDO LEIRE RIBEIRO, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

LEONARDO LEITE RIBEIRO nasceu no município de Juazeiro, Estado do Bahia, filho do senhor Francisco
Leonardo Leite e dona Percilia Ribeiro Leite, casado com a senhora Kassia Maria de Oliveira Ribeiro e é pai
de William de Sousa Leite Ribeiro, Kerolin de Oliveira Ribeiro e Ketlen de Oliveira Ribeiro, e avô de Kauân e
Enzo.

Leonardo Leite Ribeiro atualmente reside em Água Boa, e é vereador, Servidor Público Estadual e Pastor
da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, e para alcançar os seus objetivos começou a trabalhar
cedo.

Atividades de trabalho no decorrer de sua vida, ainda em sua adolescência mudaram para São Paulo e
começou a sua jornada de trabalho. Proveniente de família humilde, a onde tinha mais nove irmãos, sendo
seis irmãs e três irmãos sendo Leonardo o primogênito dos homens.

E a responsabilidade era dobrada, em 1984 seu pai que já era cometido da doença de Pakson, em seguido
teve um Acidente Vascular Cerebral - AVC. Em seguida caminhava com muita dificuldade, caiu e teve uma
fratura do colo do fêmur.  devido ao seu quadro clinico não tinha condições para se submeter a um
tratamento cirúrgico. Ficou prostrado no leito, onde Leonardo  trabalhava para garantir o sustento da casa,
desde  cedo, vendendo limões e verduras na feira, e nos dias que não tinha feira engraxava sapatos e logo
mais consegui arrumar um emprego fixo melhor em uma lavanderia.
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Em 1985, consegui um trabalho melhor em padaria onde foi melhorando a coisas e pode ajudar, mas a
minha família. tive que ficar um período sem poder estudar e fiquei para traz ,mais na primeira oportunidade
que eu fiquei sabendo que tinha um programa chamado (MOBRAL) que tem ate hoje só mudou o nome para
educação para adulto. Concluir ensino fundamental, ai não parei procurei um supletivo e concluir o ensino
médio.

Em 1986, fui trabalhar em umas metalúrgicas na vila carioca próximo abc em são Caetano do sul. Em São
Paulo, atuando como ajudante de expedição, logo após com muito esforço auxiliar de expedição, Operador
de ponte Rolante, ajudante de operador de tesoura Rotativa, Operador de tesoura Rotativa, ajudante de
Montador de Tesoura Rotativa, e finalmente Montador de tesoura Rotativa. Cortava todos os tipos de chapas
dos tipos Inox, silícios, alumínios e outros tipos de chapas e nas medidas que fosse preciso. Foi Presidente
da Comissão Interna de Prevenção de Acidente - CIPA e a cada dia envolvendo mais com os cuidados e
com a saúde dos seus colegas de trabalho e despertou em fazer.

Em 1988, iniciou um curso de imobilização ortopédica, depois de formado em técnico em imobilização
ortopédica.

Em 1990 trabalhando em uma metalúrgica e no hospital resolveu sair da metalúrgica e aprofundar na área
saúde onde ganhou uma bolsa para estudar a formação em técnico em enfermagem. E assim fez, trabalhava
em um hospital de dia e outro hospital a noite.

Em 2001 prestou vestibular na Universidade Uni Nove e foi aprovado no curso de Fisioterapia, neste mesmo
ano veio com a família passear na cidade de Água Boa - MT. Onde morava sua irmã; e ela o levou para
conhece o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – CISMA. Atualmente Hospital Regional de
Água Boa. E pela sua surpresa lhe perguntaram a sua profissão, onde respondeu que era formado em
Técnico em Imobilização Ortopédica, e que na região não havia profissional nessa área e logo foi convidado
para trabalhar em Água Boa, onde resolveu deixar a grande metrópole e o seu emprego e com o apoio da
sua esposa escolheu o município de Água Boa para morar e viver com a sua família.   

Em 2002 mudou-se para Mato Grosso para o município de Água Boa, onde começou a trabalhar no Hospital
Regional atuando juntamente a outros profissionais da área de saúde na promoção, proteção, recuperação
da saúde e reabilitação de pessoas, prestando o devido respeito éticos e legais, na área de imobilização
ortopédica, desempenhando as suas atividades profissionais, cumprindo e fazendo cumprir os preceitos
profissionais da área de Imobilização Ortopédicas.

Em 2004 participou do Congresso dos Técnicos em Imobilização em Cuiabá, evento esse promovido pela
Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, onde ocorreu a constituição da Associação dos
Técnicos em Imobilização Ortopédicas do Estado de Mato Grosso, o seu nome foi colocado em votação para
Presidente da mesma. Eleito (Presidente da Associação dos Técnicos em Imobilização Ortopédica do Estado
de Mato Grosso – ASTEGO-MT).

Em 2008 foi candidato à vaga de vereador, onde não obteve êxito, teve 134 votos, foi bem votado por se
tratar de uma cidade do interior sem um grupo familiar para apoiar apenas contou com votos de amigos e
serviços prestados a comunidade local, levando em conta recém-chegado no município com apenas 6 (seis)
anos no município de Água Boa.            

Em 2011 assume a chefia da 24ª Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN no município de Água Boa
- MT.

Em 2012 foi candidato a vereador pela segunda vez mas não obteve êxito teve 184 votos, neste mesmo ano
prestou vestibular para Analise e Sistema pela Universidade Aberta do Brasil - UAB

Em 2015, consagrado pastor evangélico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira, no
município de Água Boa, como pastor evangélico tem desenvolvido trabalhos de grande relevância, tais como:
aconselhamento de casais, viciados, visita aos reclusos em prisões, hospitais, famílias carentes, programa
de assistência social doação de alimentos, roupas e remédios.

2



Em 2016 foi candidato pela tecera vez onde foi eleito com 340 votos.

Leonardo Leite Ribeiro pela imensa contribuição social como: homem público, desportista, profissional e
homem de Deus no município de Canarana e região.

Assim, por todas estas razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor
Leonardo Leite Ribeiro, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito. Para tanto, apresento a
proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Fevereiro de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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