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Concede  a  Medalha  de  Honra  ao  Mérito
Esportivo “João Batista Jaudy” Para o Senhor
Roderiky Cardoso Ferreira.

        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 a Medalha de Honra ao Mérito Esportivo ''João Batista Jaudy'' Para o Senhor Roderiky
Cardoso Ferreira.

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

JUSTIFICATIVA

Cidadão de bem, atento ás mudanças sociais e que sempre tem algo de bom para acrescentar no
crescimento de Cuiabá. Há quatro anos proporciona atividade esportiva a crianças e adolescentes de Cuiabá,
permitindo transformar a realidade de pessoas de baixa renda disponibilizando aulas de Jiu-Jitsu no Batalhão
de Ronda Ostensiva Tático Metropolitana – ROTAM.Roderiky Cardoso Ferreira tem 40 anos atleta, Professor
de Jiu-Jitsu e policial militar desde 2003, e Cabo da Policia Militar, nascido em Porto Velho - Rondônia, mas
mora aqui em Cuiabá desde oito anos de idade. No dia 06 de fevereiro de 2013, Roderiky se tornou um dos
idealizadores e atualmente responsável pelo projeto ‘Formando Cidadão’ lotado no Batalhão de Ronda
Ostensiva Tático Metropolitana ,com objetivo de ajudar é trabalhar com crianças e adolescentes como ser
humano capaz de expressar seus sentimentos e emoção, favorecendo assim seu desenvolvimento, físico,
psíquico e social. Estimular a capacidade criativa, dando-lhe condições de criar e recriar sua experiência de
vida, tornando-se um agente atuante e transformador da sociedade.Essa ação traz grandes consequências a
sociedade, ensinar uma arte marcial a uma criança e adolescente é ensiná-los a ter disciplina.

Portanto, suas qualidades o tornam merecedor desta honraria, para que seja dado conhecimento a todos
servindo de exemplo na nossa cidade.

 

1



 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Abril de 2019

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual

2


