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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  ROGERIO
BATISTA  RIBEIRO.

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

 

Art. 1º Conceder ao Senhor Rogerio Batista 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 01 de Fevereiro de 2016

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O senhor Rogerio Batista Ribeiro nasceu em 03 de março de 1974 na Cidade de Umuarama, Paraná. Filho
de Sebastião Batista Ribeiro e Madalena Gonçalves Ribeiro. Casado com Debora Lucia Bueno Ribeiro, com
quem teve seus dois filhos, Isadora Bueno Ribeiro e Samilla Sivalee Bueno Ribeiro.

Criado no interior do estado de São Paulo mais precisamente na cidade de Maracaí, pisou no solo Mato
Grossense em fevereiro de 1998. Desde janeiro de 2009 está em Sinop, à disposição para servir à Deus.

Iniciou seusTrabalhos Sociais na cidade de Cuiabá, onde foi fundador da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil no Bairro Tijucal, em Cuiabá. Foi mentor do Projeto Impacto Evangelístico, realizado na grande
Tijucal e bairros circunvizinhos, em parcerias com outras denominações. Este projeto trouxe grande unidade
entre as Igrejas.

Realizou também o projeto Formiguinha, reforço escolar, e atendimento as crianças carentes do bairro
Tijucal, além de diversas palestras e trabalhos sociais na Creche Boa Vontade do bairro Passaredo.
Conseguiu a doação do terreno para a construção da Creche, junto ao governador Blairo Maggi em 2003.

Foi Palestrante dos Alcoólicos Anônimos (AA) de Chapada dos Guimarães e Cuiabá e mentor do Projeto
Amor em Ação que traduz em atendimento (odontológico, medico, consulta jurídica, corte de cabelo, triagem
psicológica, amparo espiritual e entretenimento para as crianças), mais de dez mil pessoas foram atendidas
com esse projeto.

Posteriormente, passou a exercer Trabalhos Sociais e religiosos no Norte do Mato Grosso, como pastor da
Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Sinop. Foi presidente do conselho da Igreja Presbiteriana
Independente de Juara.

Participou como fundador e tutor dos campos missionários de Nova Mutum e Itauba. Foi vice-presidente do
Presbitério Mato Grosso. Mentor do Projeto Ação Missionária, que visita todas as Igrejas do Norte do Mato
Grosso e visa fortalecer as igrejas com mutirões sociais (Bazar beneficente, pesquisa religiosa, pintura de
templos, entretenimento para as crianças, evangelismo e culto de louvor).

O Projeto Comunidade em Ação trabalha com Ação de Alimentação e busca contribuir na erradicação da
fome e da miséria e consiste na assistência de famílias carentes com a entrega de cestas básicas.

Ação Visita Hospitalar, vislumbra proporcionar bem-estar às pessoas que se encontram enfermas,
recuperando-se de alguma cirurgia, ou que são portadoras de alguma doença física ou psicológica.

A Ação Orfanato, visa promover uma interação entre os participantes do projeto e as crianças do Orfanato
Menino Jesus por meio de atividades educativas, culturais e recreativas que contribuam para o bem estar
das crianças da referida instituição.

A ação Semeando Esperança, consiste em realizar atividades educativas, culturais, de lazer e acolhimento
às crianças e pré adolescentes carentes dos Bairros Boa Esperança e Maripá.

O Projeto Café Empreendedor consiste em proporcionar Palestras sobre gestão, com foco em liderança,
trabalho em equipe e motivacional. O publico alvo deste trabalho são os líderes de equipe, o trabalhador
liberal e os empresários.

O Projeto Formando Vencedores consiste em revelar o método para enfrentar e superar qualquer crise,
identificar oportunidades e construir o seu caminho para o sucesso. Tem como publico alvo a Policia Militar,
Diretores e professores, alunos do ensino médio, universitários e familiares dos estudantes.

Ademais, o senhor Rogerio Batista Ribeiro atuou como cordenador Pedagógico do Qualifica Mato Grosso,
como Parceiro do Projeto “Luz do Amanha” na cidade de Feliz Natal e na cidade de Claudia. Atualmente é
Diretor Evangelístico do Projeto “Luz do Amanha” na cidade de Sinop.



Atua também como Amigo da Escola Mentor do Instituto Vencedor que visa levar conhecimento, capacitação
mental motivação aos jovens que estão se preparando para um vestibular e até mesmo aos que estão nas
universidades. Desafiados a assumirem uma postura proativa frente aos desafios que estão surgindo.

Destarte, por todas as razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados a sociedade mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-Grossense ao Senhor Rogerio Batista Ribeiro, que indiscutivelmente merece todas as honras e
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 01 de Fevereiro de 2016

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual


