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Concede título de cidadão Mato-grossense ao
Sr. Joubert Borges de Almeida Junior

        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 Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Joubert Borges de Almeida Junior.

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

JUSTIFICATIVA

O Sr. Joubert Borges de Almeida Junior tem 35 anos, nasceu em 20 de fevereiro de 1985, em Vitória - ES,
terra de sua mãe. Mudou-se aos 04 anos para Itumbiara-GO, terra de seu pai, onde cresceu. Fez sua
formação médica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e a residência médica em Goiânia- GO,
adquirindo o título de especialista em Neurocirurgia. Conhecia a região norte do Mato Grosso desde meados
dos anos 2000. Seus pais, também médicos, chegaram a morar em Sinop em 2009. Apaixonou-se pela
região e, desde então, tinha planos de terminar os estudos e se mudar para uma das cidades da região. Ao
saber da necessidade de se montar um serviço eficiente de neurocirurgia em Sorriso, aceitou o desafio. Em
Agosto de 2018, veio a Sorriso e, em dezembro do mesmo ano, passou a residir na cidade. Em conjunto com
um grupo de neurocirurgiões, instalaram o Serviço de Neurocirurgia do Hospital Regional de Sorriso. Iniciou
seu trabalho neste hospital e hoje já atende em outros 2 municípios da região, além de diversos pacientes de
outros estados que o procuram . Atualmente, presta atendimento à população tanto no setor público, quanto
privado, realizando cirurgias inovadoras e de alta complexidade. Mudou-se para Sorriso com a sua esposa,
médica ginecologista e obstetra, e em 2020 nasceu o primeiro filho do casal, Jonas Cândido de Almeida,
sorrisense, nascido no Hospital 13 de Maio. “Sou grato a esta cidade, por todo crescimento pessoal e
profissional que vem me proporcionando. O mínimo que tenho a fazer é retribuir prestando um bom serviço à
população. Muito me alegra saber que meu trabalho está sendo útil e reconhecido”.
Por todo o exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação da presente Resolução,
conferindo a honraria ao Sr. Joubert Borges de Almeida Junior.
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