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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
para Ramiro Azambuja da Silva.

       

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 a Ramiro Azambuja da Silva o Título de cidadão mato-grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Natural de Palotina no Paraná, Ramiro Azambuja da Silva nasceu em 13 de setembro de
1987. É o primogênito do casal de professores Antônio João Vianna da Silva (Professor
Janjão) e Maria Alice Aguirre Azambuja (Professora Buja).

Mudou-se com seus pais e irmão ainda criança para Lucas do Rio Verde-MT, onde viveu boa
parte de sua vida, transitando por Brasília e Cuiabá.  Hoje reside novamente em Cuiabá.

Empreendedor por natureza, sempre foi muito ativo, participativo e engajado em atividades
sociais. Ainda na adolescência criou uma associação de apoio e trabalhos voluntários para
jovens e adolescentes, intitulado “Equipe Crescer” que tinha o objetivo de despertar o espírito
empreendedor nos participantes. Na escola liderou movimentos estudantis como Grêmio
Estudantil e foi também participante da segunda turma do projeto Câmara Mirim – da
Câmara Municipal de Vereadores em Lucas do Rio Verde.

Iniciou seus primeiros contatos com o meio empresarial, destacando-se desde cedo pela
liderança em suas atividades, como pessoa proativa.

1



Projeto de resolução - ylk6tuda

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Aos 17 anos, precocemente se torna coordenador de jornalismo e eventos da rádio de maior
audiência de Lucas do Rio Verde, Rádio Regional FM/AM, onde desenvolveu campanhas e
interação com o público que são lembradas até hoje. Logo depois foi convidado a ser gestor
de comunicação corporativa da Vanguarda S.A, respondendo também pelas áreas de
sustentabilidade e auxiliando na valoração da marca, que na época se tornava uma das
empresas destaque em sua área de abrangência como referência no Agronegócio Brasileiro.

 

Com excelente desempenho e visão empreendedora aceitou outro grande desafio: estar à
frente Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato
Grosso (CIPEM) instituição ligada ao Sistema Federação das Indústrias do Estado de Mato
Grosso(FIEMT). 

Nessa instituição teve alto destaque, assumindo a cadeira de Superintendente de Gestão do
CIPEM em Mato Grosso e paralelamente respondia como Diretor Executivo do Fórum
Nacional de Atividades de Base Florestal (FNBF) em Brasília, onde representou o Brasil no
evento Rio +20.

 Como diretor executivo do Fórum Nacional de Atividades de Base Florestal (FNBF) ocupou
cadeiras como representante da entidade no Conselho Temático de Meio Ambiente da
Confederação Nacional da Indústria - COEMA/CNI; Conselho Nacional de Florestal
Plantadas, membro da Comissão de Gestão de Florestal Públicas - CGFLOP; Membro do
Comitê Orientador do Fundo da Amazônia – COFA/BNDES; Membro da Câmara Setorial de
Florestas Plantadas do MAPA; Membro do Comitê Técnico de Sistemas do Controle Florestal
no IBAMA; Membro da Comissão de Estudos de Certificação Florestal na Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; representante da entidade na Subcomissão Técnica
de Certificação Florestal; membro do Grupo de Trabalho do Programa Federal de Manejo
Florestal Comunitário e Familiar – GT PMFC do Serviço Florestal Brasileiro em conjunto com
o Ministério do Meio Ambiente.

Em 2014, retorna à Lucas do Rio Verde e assumiu a Gerência de Cidade (secretaria de
governo) da Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT, uma das cidades com maior
desenvolvimento no país. Neste mesmo período, acumulou as secretarias de esportes,
cultura e lazer e a Secretaria de Saúde, encerrando sua participação na vida pública com
uma das maiores aprovações da história entre os usuários.

Como gerente de cidade, Ramiro Azambuja liderou projetos que marcaram a administração
municipal, como a criação da Casa dos Conselhos – que tinha como objetivo promover a
participação da sociedade nos conselhos municipais, fomentar a participação da sociedade
nos projetos e planejamentos da administração, além de ser um espaço para atender as
mais variadas entidades e associações da cidade.

Na área da segurança implantou os programas voluntários, como destaque o Programa
Vizinho Solidário e Comerciante Solidário, que renderam bons frutos com a parceira entra a
população e os órgãos de segurança do município; coordenou o plano de mobilidade urbana,
que colocou Lucas do Rio Verde com pioneira na discussão do planejamento dos modais
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para os próximos 20 anos. Na área de lazer, coordenou Programa Viva Lucas que em
conjunto com o Programa Vida Nova, revitalizou as praças, parques, canteiros e espaços
comunitários, intensificou o calendário de eventos e promoveu bem estar a partir dos
equipamentos públicos. 

Com destaque especial em sua atuação na secretaria de saúde, implantou um moderno
sistema informatizado, ligando e padronizando as informações e atendendo todos os
requisitos e legislações desde a atenção básica até a alta complexidade.

Implantou padronização do atendimento das unidades, como os agendamentos, sala de
espera e outras ferramentas que promoveram a agilidade e transparência dos serviços
ofertados pela secretaria e colocando definitivamente fim as filas de espera as principais
especialidades com a modalidade de contratação de serviços especializados. Buscando
sempre a valorização dos colaboradores da saúde, coordenou a criação da Escola Municipal
de Saúde, que visava capacitação e qualificação continuada/permanente dos servidores. Em
sua gestão foi realizada a parceria junto a Universidade Federal de Mato Grosso para a
implantação do Programa de Residência Medica em Atenção Básica e Saúde da Família,
que teve no ano de 2018 a primeira equipe de residentes formada. 

Ainda a frente da secretaria de saúde, modernizou a frota de ambulâncias, realizou a reforma
de todas as unidades de atenção  básicas, inaugurou mais três unidades – completando
assim 100% da cobertura com PSF´s, liderou a construção/conclusão do prédio da Unidade
de Pronto Atendimento - UPA e também contribuiu para a construção da nova ala do Hospital
São Lucas  que conta com 20 leitos de UTI´s e moderno centro cirúrgico.

Atualmente é Family Office e diretor presidente das empresas do Grupo O Positivo
Participações S.A, que é a holding que agrupa todas as empresas do empresário Otaviano
Pivetta e sócio das empresas genuinamente luverdenses,  Empresa Matogrossense de
Habitação S.A. -  Incorporadora e Construtora (EMHA S.A.), FWA Empreendimentos e
Participações S.A , Ideal Agro S.A., além de responder diretamente pelas empresas Parque
das Emas Loteamentos e Incorporação, Ethanol Participações S.A. e Ethanol Indústria S.A.
dentre outras.

De forma oportuna, apresentamos, assim, o presente Projeto de Decreto Legislativo
concedendo o Título de Cidadão Honorário de Mato Grosso ao Senhor Ramiro Azambuja da
Silva.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Setembro de 2020

 

Max Russi
Deputado Estadual
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