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Concede título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor Charles Miranda Medeiros.

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, Dr. Charles pelos relevantes serviços
prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Charles Miranda Medeiros, natural de Rio de Janeiro - RJ, nasceu em 30/01/1959 e tem 62 anos de idade.

Com a proposta de integrar o quadro da Secretaria de Saúde do município de Alta Floresta-MT, em fevereiro
de 1997 Dr. Charles deixou sua cidade natal para atender no Hospital Municipal e fazer frente à Secretaria
de Saúde no setor de Vigilância Epidemiológica.

Foi pioneiro na especialização e implantação de serviços de saúde ocupacional com enfoque para
regularização dos setores pecuarista e madeireiro, que eram a mais fonte de geração de empregos à época
no norte do Estado. Também foi o primeiro médico do trabalho responsável por organizar algumas indústrias
do setor de alimentos.

No fim dos anos 90 tornou-se médico previdenciário habilitado pelo INSS, atendendo a partir daí, toda a
demanda do município de Altar Floresta e municípios satélites por 08 anos. Com seu proativismo costumeiro,
decidiu inovar e deslocar-se até os referidos municípios satélites para facilitar o acesso de quem precisava,
considerando que na época, as estradas eram demasiadamente precárias, e as chuvas inviabilizavam o
deslocamento dos cidadãos. Tais atos do Dr. Charles, sempre contavam com o apoio do Poder Executivo
local.
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Devido sua patente de 2º Tenente do Exército Brasileiro da área da saúde foi convidado a participar dos
exames de soldados atiradores no tiro de guerra de Alta Floresta desde 1997, onde atua até os dias de hoje,
como médico voluntário; sendo homenageado com uma turma de formatura pelos serviços prestados ao
Exército Brasileiro.

A convite, candidatou-se em 2008 para Vereador de Alta Floresta-MT, sendo o mais votado à época. Em
2013 fora reeleito em segundo lugar na quantidade de votos. Em 2017 reeleito novamente em segundo lugar
e em 2020 ficou em oitavo lugar entre os mais votados.

Ocupou o posto de Presidente da Câmara em 2011/2012; foi Líder do Executivo em 2013 e ocupou várias
vice-presidências até o final de 2020.

Honrado como cidadão honorário em Paranaíta-MT e também em Carlinda-MT, devido trabalhos relevantes
prestados nessas cidades, no setor público e privado, por 24 anos.

Dr. Charles é também Fundador da empresa Preventec em Sinop-MT, referência em saúde ocupacional,
criada em 1998, onde atua como Médico Coordenador até os dias atuais, atendendo não só o município de
Sinop-MT mas todos os distritos no entorno.

Atualmente, atua como Médico Perito da Prefeitura de Alta Floresta e Guarantã do Norte-MT; também como
Médico Executor no Frigorífico de Nova Monte Verde-MT, promovendo a saúde ocupacional; exerce o cargo
de Médico Clínico Geral na Prefeitura de Alta Floresta-MT e Médico do Trabalho em demais áreas na
empresa Medtrab de Saúde Ocupacional; atuando, por fim, como Médico Forense, nomeado pelo
Juiz-Diretor do Fórum de Alta Floresta – MT.

Dr. Charles, sempre atuou na medicina com intuito de inovação, de entregar o melhor resultado à população,
aliás, sua história traduz isso. Sempre voltou seus olhos para acessibilidade daqueles que não a detinham,
alcançando o maior número de pessoas possível. Realizou inúmeros atendimentos em comunidades,
assentamentos e setores rurais antes da implantação dos PSF’s municipais nas regiões de Paranaíta e Alta
Floresta, tendo também na oportunidade, exercido cargo de Secretário de Saúde em Paranaíta-MT no
mandato do è época Prefeito, Sr. Pedro de Alcântara.

Por esses vastos motivos é que entendemos pela concessão de título de cidadão matrogrossense ao nobre
cidadão, que há muito deixou sua cidade natal, para fazer a diferença no Estado de Mato Grosso.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Junho de 2021

 

Gilberto Cattani
Deputado Estadual
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