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Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Sr. João Paulo Pedroni Ramos, pelos relevantes
trabalhos prestados ao Estado de Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao Sr. João Paulo Pedroni Ramos, pelos relevantes
trabalhos prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

João Paulo Pedroni Ramos, nascido em Colorado dOeste/RO, na data de 01 de março de 1986, tem 35 anos,
e é casado com Janaina Maria Falca de Godoy, com quem tem dois filhos: Abner de sete anos e Asafe de
quatro anos.

Converteu-se ao cristianismo no ano de 1999 sendo batizado no dia 1 de janeiro de 2000. Participou da
equipe de louvor da igreja como baterista por muitos anos.

Na sequência passou a liderar uma célula e, depois algumas multiplicações, foi promovido a discipulador e
posteriormente colocado no teste como Obreiro.

Sua ordenação ao Ministério da Palavra se deu no ano de 2012. Atualmente pastoreia a Igreja Videira na
cidade de Lucas do Rio Verde em Mato Grosso.

Atuou na área comercial desde os dezesseis anos de idade, até se tornar pastor.

Iniciou a faculdade de administração, contabilidade, letras e marketing, porém não concluiu nenhum desses
cursos.

Se formou em Teologia por meio do Curso Pastoral Telepresencial da Videira.

É uma pessoa discreta, reservada, caseira que ama estar com a família.

Seu hobby favorito é jogar futebol e atualmente pratica musculação.

Um versículo que gosta muito é  o seguinte: "Vinde, pois, e arrazoemos, diz o SENHOR; ainda que os
vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos
como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas,
se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada; porque a boca do SENHOR o disse.” (Is.
1.18-20).

Por seu exemplo de história vitoriosa, por sua dedicação e pelas contribuições ao desenvolvimento da fé
cristã no Estado de Mato Grosso o Sr. João Paulo Pedroni Ramos merece o reconhecimento designado por
meio do Título de Cidadão Mato-Grossense e, portanto, conto com o apoio dos meu nobres pares para a
aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Novembro de 2021
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Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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