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Concede  a  Medalha  de  Honra  ao  Mérito
Esportivo "João Batista Jaudy" ao atleta Madson
Siqueira Silva Neto.

        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 a Medalha de Honra ao Mérito Esportivo "João Batista Jaudy" ao atleta Madson
Siqueira Silva Neto.

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

JUSTIFICATIVA

Madson Siqueira Silva Neto, tem 39 anos, Filho de Márcia Elizabeth Teixeira silva e Jacques Augusto Paula
Bueno, atua como 3° Sargento da Policia Militar do Estado do Mato Grosso, nesta instituição há quase 2
décadas e há 12 anos decidiu mudar totalmente seu estilo de vida para uma prática mais saudável, iniciando
assim seus treinos, e como atleta há 6 anos atuando no segmento do fisiculturismo, em 2015 enfrentou sua
primeira batalha e teve um resultado surpreendente devido pouco tempo na sua preparação, já em 2019
subiu ao pódio 9 vezes em diversas competições, e a o longo dos anos foi premiado na primeira colocação
em diversos concursos estaduais e até mesmo nacionais, como por exemplo, em Curitiba e Campinas, onde
adquiriu o 1°Lugar na categoria MEN'S PHYSIQUE NOVICE para atletas acima de 1,85mts. 

Madson manteve sua rotina em 2020, mesmo com grandes dificuldades, pois todas as academias estavam
fechadas e com todas as limitações pela quarentena, o atleta não perdeu o foco: Aeróbico, dieta, treino em
casa, sonhando assim se tornar atleta profissional em sua categoria. 
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Novembro de 2021

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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