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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Ricardo Adriane de Oliveira.

        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 Ricardo Adriane de Oliveira.

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

JUSTIFICATIVA

Nascido na cidade de Patos de Minas, no Estado de Minas Gerais, em 02 de abril de 1968, o senhor Ricardo
Adriane de Oliveira é filho de José Maria de Oliveira e Horozita Teixeira Pinto de Oliveira.

Sua vida é marcada por muito trabalho e dedicação a tudo que sempre se propôs fazer.

Iniciou sua vida profissional muito cedo, ainda criança, no interior de Minas Gerais, com 9 anos de idade.
Ajudava a família vendendo bananas nas casas do bairro onde morava, lavava os carros dos vizinhos e
auxiliou tocando animais no engenho para que fosse produzido rapaduras no sítio de um conhecido.

Aos 11 anos foi servente de pedreiro do pai, fazia massa e ajudava nas reformas das casas. Aos 14 anos
trabalhou, de carteira assinada, no supermercado Altair Pereira na praça da antiga rodoviária da sua cidade
natal como entregador de compras até ir trabalhar na Panificadora OK Ltda., primeiro como balconista e
entregador de pão nas escolas municipais e depois ganhou a confiança do dono da padaria, senhor Isaías, e
se tornou padeiro e confeiteiro.

Sua primeira visita à Mato Grosso foi aos 16 anos, quando tentou trabalhar no posto de combustível de seu
irmão, na cidade de Rondonópolis, porém não se adaptou e retornou a Patos de Minas, onde seus pais
residiam e precisavam do seu auxílio.
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Em uma viagem com sua mãe para São Paulo, a mesma pediu emprego para o filho Ricardo, a um parente
que já morava por lá que era empresário no ramo de transporte.

O senhor Ricardo Adriane iniciou como porteiro da garagem de ônibus em São Paulo, na Empresa Vila Ema,
e com 6 meses de empresa virou controlador de 25 aparelhos dos pontos finais das linhas de ônibus. Tempo
depois, precisando ganhar um pouco mais, ajudava a empresa no período noturno a lubrificar cerca de 130
ônibus. Muitas vezes dormia dentro dos ônibus.

Passou por muitas dificuldades e se formou na faculdade da vida.

Logo depois tornou-se conferente de dinheiro dos cobradores de ônibus e no período vespertino ajudava a
família do chefe como office boy e motorista pessoal.

Foi quando o dono da empresa de transporte convidou para abrir uma filial em Mato Grosso e no dia 16 de
dezembro de 1996, o senhor Ricardo Adriane de Oliveira chegou em Cuiabá, para fundar a empresa
Arco-íris, com 20 ônibus.

Em suas primeiras ações na empresa foi se reunir com os presidentes de bairro e ofertar uma carteirinha
para eles de gratuidade de passagem de ônibus, tornando-os "fiscais" voluntários da empresa.

Começou a frequentar os bairros e conhecer as pessoas, sempre em parceria com políticos, em especial o
prefeito Roberto França.

Em 1999/2000 foi convidado a se filiar a um partido político pelo carisma e conhecimento das necessidades
da população, mesma época que abriu a Princesa do Sol (Empresa de transporte público) em Várzea
Grande, com 60 ônibus e quando saiu tinha mais de 340 ônibus (em 4 anos).

Foi o primeiro a dar oportunidade a uma mulher para ser motorista de ônibus, na empresa Sol Bus.

Juntamente com o prefeito Roberto Franca, inaugurou o Programa Buscar - na gestão da MTU, quando foi
Presidente de 1999 a 2000, reformulando toda a MTU,  inclusive no seu novo endereço na Avenida Joaquim
Murtinho, no centro da Capital. Essa reformulação foi desde a modernização do sistema do órgão até a
implantação de novos pontos de ônibus, o terminal do CPA III, lixeiras na cidade, higienização das frotas etc.

Foi candidato a vereador e se desligou da empresa. Foi eleito 15° vereador com 2400 votos, morando
apenas há 2 anos e meio de Cuiabá.

Atuou como vereador na área social. Seus principais projetos foram "Domingo Social" nos bairros de Cuiabá
além de "Saúde da Família".

Em 2004, como Presidente do PMN (Partido da Mobilização Social) e recebeu convite do político Sergio
Ricardo para coordenar a campanha. Foram 12 anos de apoio. Atuou como assessor de estratégia política
no interior de Mato Grosso e participou pro projeto Natureza Viva, que repovoava os rios do Estado.

Em 2012 foi para o TCE  para ser assessor técnico do conselheiro Sérgio Ricardo.

Em 2014 teve o primeiro contato com Eduardo Botelho para trabalhar na campanha de deputado estadual, e
em 02 de fevereiro de 20015, na casa do senhor Baltazar Ulrich foi convidado para ser supervisor do
gabinete.

Assumiu outras funções na Assembleia Legislativa como chefe de gabinete, assessor político até ser
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nomeado como Secretário de Finanças, cargo que ocupa até hoje.

Síntese das qualificações do senhor Ricardo Adriane de Oliveira:    

• Atuação na área Administrativa Financeira, com experiência na coordenação, planejamento e controle das
atividades de diversas áreas, fixando políticas de gestão dos recursos financeiros, administrativos,
estruturação e racionalização, tendo em vista os objetivos da organização.

• Experiência no desenvolvimento de estratégias de mercado, auxiliando na definição, análise e cumprimento
de metas.

• Gestão da implementação de planos de carreira e programas de benefícios, além de atuar na seleção e
admissão de colaboradores.

• Vivência elaboração de plano orçamentário, estudo de viabilidade financeira, controle de custos e receitas,
gerenciamento de contas a pagar e receber e conciliação de pagamentos e depósitos bancários.

• Experiência na Gestão Publica como Vereador e Secretário Municipal.

Formação acadêmica:

? Pós - Graduação em Ciências Políticas – concluída em dezembro de 2017

POSGRADO – Cuiabá/MT

? Graduação em Direito – concluída em janeiro de 2008

UNIC – Várzea Grande/MT

Experiência Profissional:

- COXIPÓ TRANSPORTES URBANOS LTDA – 1996 / 1999

Diretor Geral – Coordenação das ações para o cumprimento da missão da empresa, proporcionando-lhe
atingir seus objetivos institucionais, através do contínuo aperfeiçoamento organizacional, como também pelo
estabelecimento de políticas e normas inerentes à gestão de pessoas, gestão financeira e contratos
administrativos de clientes e fornecedores, gestão de compras, suprimentos, gestão da infraestrutura e
serviços administrativos, documentação corporativa e de outras atribuições inerentes ao cargo.

- AMTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – 1998 / 2000

Diretor Financeiro – Gerenciamento das atividades da tesouraria, planejamento, análise e
acompanhamento das execuções orçamentárias, de custo e estudos econômico-financeiros, gerenciamento
das áreas contábil, financeira e fiscal, acompanhamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias,
análise de relatórios gerenciais e indicadores de performance, realização de  estudos de viabilidade
econômica para novos projetos e produtos.

- CÂMARA DOS VEREADORES DE CUIABÁ – 2000 / 2003

Vereador – Elaboração, análise e voto em projetos de leis, acompanhamento das ações do Executivo e
fiscalização dos compromissos legais e metas do Poder Executivo.
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- SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – 2000 / 2003

Secretário – Coordenação da Política Agrícola do Município, prestação de assistência e apoio a produtores
rurais; fomento e desenvolvimento de políticas de produção familiar de gêneros alimentícios;
desenvolvimento da política agropecuária, visando a melhoria da qualidade de vida no meio rural.

- Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 2005 / 2007

Assessor Técnico – Atuação na proposição e implementação de Políticas e Diretrizes de Gestão do Meio
Ambiente do Estado, avaliação e monitoramento das fontes de recursos orçamentários e extraorçamentários
financiadoras das políticas, programas, projetos e práticas de gestão do meio ambiente, e demais atribuições
de suporte técnico e administrativo às atividades técnicas especializadas da organização.

- assembleia legislativa do estado de mato grosso – 2015 / 2017

Chefe de Gabinete Deputado Eduardo Botelho - Responsável pela coordenação das atividades
administrativas e legislativas do Gabinete do Deputado; supervisão e/ou elaboração de projetos, proposições
e emendas e demais atos inerentes ao processo legislativo; atendimento a prefeitos e/ou outras autoridades
e ao público em geral, e todas atividades inerentes ao cago.

- assembleia legislativa do estado de mato grosso – 2017

Secretário de Orçamento e Finanças – Responsável pelo planejamento, orçamento e contabilidade da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, bem como a elaboração da proposta orçamentária e
prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado.

O senhor Ricardo Adriane tem um lema de fidelidade que leva consigo: "ser fiel a quem deu confiança" e
"fazer o bem sem olhar a quem".

É pai de Lucas de Oliveira, Valentina de Oliveira e Ricardo Miguel de Oliveira.

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 Ricardo Adriane de
Oliveira, 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 07 de Outubro de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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