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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Ivo Delojo Moraes.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

       

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Ivo Delojo Moraes.

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

JUSTIFICATIVA

Nascido na cidade de Olímpia, no Estado de São Paulo, em 27 de setembro de 1955, o senhor Ivo Delojo
Moraes, filho de Benedito Vicente Moraes e Luiza Delojo Moraes, chegou a Mato Grosso no ano de 1988,
junto com a família.

Formado em medicina pela Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, no estado
de São Paulo, atualmente, o senhor Ivo Delojo Moraes é responsável pelo setor de clínica médica da
Incardio, em Cuiabá.

Sua especialidade é em diagnóstico, tratamento de rotina e emergência, além de prevenção e saúde para
uma vida ativa e saudável. Possui também especialidade em ginecologia, obstetrícia, além de título da
sociedade brasileira de clínica médica, medicina de transito e trabalho e gestor e auditor nas normas de
responsabilidade social e ambiental pelo SIAI-BRASIL.

É professor em várias áreas da saúde e até o ano de 1998 de extensão residência pela Universidade
Estadual de Campinas.

Em 2006 recebeu títulos de melhores médicos da medicina do Brasil.

Recebeu título de cidadão comunitário concedido pela federação mato-grossense das associações de
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moradores de bairros - FEMAB.

Publicou vários artigos em Revista Brasileira de Medicina, sobre diabetes, disfunção erétil - urologia,
reumatologia e ortopedia.

Realizou vários trabalhos voluntários com patrocínio próprio, inclusive distribuição de medicamentos para a
população carente ribeirinha.

Comandou um grupo responsável pela preservação da floresta, evitando o desmatamento na região da
floresta amazônica.

O senhor Ivo Delojo Moraes é casado com a médica Fátima Aparecida de Marqui Moraes. Pai de Pedro Ivo
de Marqui Moraes que é médico do Hospital Albert Einstein em São Paulo, Pedro Henrique de Marqui
Moraes que é médico e professor da Universidade de São Paulo e Pedro Luiz de Marqui Moraes que é
advogado e arquiteto. Além de ter um neto de 2 anos chamado Rodrigo Gomide Moraes.

Por estas considerações, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade brasileira e do Estado de
Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Ivo Delojo Moraes,
que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Julho de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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