
Projeto de resolução - yvv7j891

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: yvv7j891
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
16/12/2021
Projeto de resolução nº 434/2021
Protocolo nº 14166/2021
Processo nº 2043/2021
 

Autor: Dep. Thiago Silva

Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao senhor Fernando Rosado Miron.

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 o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Fernando Rosado Miron.

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

JUSTIFICATIVA

O Senhor Fernando Rosado Miron é casado com Jaqueline, o casal tem 4 filhos e dois Netos, Natural de
Mirandópolis-SP, estudou odontologia na cidade de Lins-SP, onde dividia as atividades acadêmicas com
vendas de materiais odontológicos, formou-se CIRURGIÃO DENTISTA no ano de 1982.

Logo que se formou mudou-se para Rondonópolis, onde iniciou sua carreira de odontólogo no dia
18/03/1983, trabalhando sempre com muito zelo especializou-se em prótese dentária, sempre buscando
inovações tecnológicas e utilizando as melhores práticas se tornou um profissional conhecido e respeitado.

Observando a necessidade de muitos pacientes em atendimento dentário de emergência, criou o primeiro
pronto socorro odontológico 24horas de Rondonópolis a PREVE DENTE no ano de 1985 onde coordenava
uma equipe de 3 profissionais. Mantendo sempre suas atividades em seu consultório particular.

Com o crescimento da cidade cada vez mais profissionais precisam se comunicar de forma rápida,
principalmente os Médicos que poriam ser requisitados para atendimento de emergências. Foi quando ele
montou a primeira empresa de Comunicação Móvel de Rondonópolis, a BIPTEL TELECOMUNICAÇÕES que
iniciou as atividades em 15/12/1990 trazendo os Paggers mais conhecidos como BIPs capazes de acionar
seus usuários remotamente por meio de recado e posteriormente mensagens de texto. Sistema que salvou
muitas vidas e trouxe mais liberdade aos Plantonistas.

Com a evolução da tecnologia e o surgimento dos Celulares, achou por bem mudar o ramo de atividade,
unindo sua experiência com serviços 24horas e sendo um apaixonado por tecnologia trouxe para os
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Rondonopolitanos a Primeira empresa de Segurança Eletrônica, a BIPTEL SEGURANÇA empresa que é
sinônimo de eficiência e inovação tecnologia.

Com a demanda crescente por internet, em 2014 com um grupo de sócios criou uma empresa de Internet de
alta velocidade e disponibilidade, sendo a primeira empresa de internet 100% em fibra ótica da Cidade. 
Posteriormente se desligou desta empresa, passando o controle aos seus sócios.

Observando o crescimento dos condomínios residenciais, viu um novo nicho de mercado, onde passou a
oferecer soluções de tecnológicas voltada à segurança e controle de acesso, se destacando a Portaria
Remota, nascia então a PALÁDIO, um braço da Biptel voltado ao atendimento deste importante seguimento.

Mesmo com suas crescentes atividades empresariais nunca deixou sua profissão de odontólogo, atendendo
sempre com muito carinho e mantendo-se atualizado.

Como valores em sua vida e empresas destaca a Honestidade, a Transparência e a Tecnologia, buscando
colaboradores e parceiros com o mesmo perfil de trabalho, vem colhendo bons frutos durante esses 38 anos
de Rondonópolis.

Pelos relevantes serviços prestado em prol das pessoas mais vulneráveis de nosso estado, merecendo esta
justa homenagem em face a seu relevante trabalho, motivo pelo qual conclamo o apoio de meus Nobres
Pares na aprovação da matéria.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Dezembro de 2021

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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