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Concede o Título de cidadão mato-grossense ao
Professor Marcos Flademir Vieira, Professor de
Educação Física, Treinador nível II IAAF pela
Federação  Internacional  de  Atletismo  e
pós-graduado  em  recreação.

 

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 ao Professor Marcos Flademir Vieira, o Título de cidadão mato-grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Natural de São João, no Estado do Paraná, Professor Marcos reside em Sorriso desde 2001, quando veio
trabalhar como treinador de atletismo na cidade, e iniciou desde então o projeto voltado para esta
modalidade na região.

A partir daí agregou muitas conquistas como atleta, as quais abaixo destacam-se:

- Campeão sul mato-grossense do circuito de corrida de rua;

- Campeão sul mato-grossense de atletismo em pista 800 e 1500m;

- Campeão paulista nos 800 m;

- Medalha de prata no troféu Brasil de atletismo 4x400m;

- Campeão sul-americano universitário;
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- Campeão dos jogos abertos de São Paulo;

- Atleta de seleção brasileira universitária;

- Participação no mundial universitário em Palma, de Malhorca – Espanha.

 Como treinador, angariou diversos títulos juntamente com os atletas em diversos campeonatos, assim
relacionados:

- Campeão brasileiro sub-16;

- Campeão brasileiro sub-18;

- Campeão brasileiro sub-20;

- Campeão brasileiro sub-23;

- Campeão sul-americano sub-20;

- Campeão sul-americano sub-18;

- Vice-campeão pan-americano sub 20;

- Bicampeão mundial escolar;

- Vice-campeão mundial júnior;

- Campeaono troféu Brasil de atletismo.

Todo o esforço e o grandioso trabalho desenvolvido como treinador da seleção brasileira nas delegações do
Brasil, resultaram em diversas conquistas, ora listadas:

- Sul-americano de cross Paraguai;

- Sul-americano de atletismo sub-20 Brasil;

- Pan-americano de atletismo sub-20Brasil;

- Sul-americano de atletismo sub-18Argentina;

- Sul-americano escolar Paraguai ;

- Sul-americano escolar Uruguai;

- Sul-americano escolar Peru;

- Sul-americano de atletismo sub-20 Guiana Francesa;

- Mundial sub-18 Nairobi Quênia;

- Mundial sub-20Tampere Finlândia;
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- Sul-americano sub 20 Cali Colômbia;

- Mundial escolarTrabzon Turquia.

Por essas e muitas outras realizações importantes no Esporte para nosso país e para nosso Estado, é
que peço a aprovação do presente Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão
Mato-Grossense ao Ilustríssimo Senhor Marcos Flademir Vieira pelos seus relevantes serviços
prestados ao nosso Estado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Junho de 2019

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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