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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Ricardo Murilo Padilha de Araújo.

        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 o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Ricardo Murilo Padilha de Araújo.

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

JUSTIFICATIVA

Ricardo Murilo Padilha de Araújo, Pernambucano, 57 anos, casado e pai de dois filhos. Formado em
Engenharia Agronômica pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e mestre em Tecnologia Ambiental
pelo Instituto de Tecnologia do Estado de Pernambuco (ITEP).   Especialista em Gestão e Controle
Ambiental e Programação de Educação de Pedagogia, ambos da Universidade do Estado de Pernambuco
(UPE).

Chegou no estado de Mato Grosso no ano de 2016, com um novo desafio em sua carreira profissional, ser
diretor de Meio Ambiente da Sinop Energia, Concessionária da Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop, projeto
hidrelétrico em fase de implantação no período. Um cenário totalmente diferente do habitual, sobretudo
desafiador. 

A diferença cultural não foi um problema, pelo contrário, uma viagem prazerosa e aconchegante pela região
Matogrossense. Sua aventura proporcionou experiências novas e momentos históricos, não só para o projeto
mas para o estado, sendo alguns deles, a contribuição em diversos investimentos e melhorias nas áreas de
saúde, segurança e educação, os empregos gerados na região, contratos de materiais e serviços firmados
com empresas locais, aquisições fundiárias, investimentos em unidades de conservação e apoio em diversos
projetos sociais, resumindo, contribuiu diretamente com desenvolvimento da região.

Atualmente como diretor-presidente da companhia, hoje operando comercialmente a todo vapor, inicia um
novo ciclo, cheio de otimismo, garra e determinação.
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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 Murilo
Padilha de Araújo, 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 25 de Novembro de 2019

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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