Projeto de resolução - xl67xzio

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
Despacho

NP: xl67xzio
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
04/05/2022
Projeto de resolução nº 236/2022
Protocolo nº 4975/2022
Processo nº 901/2022

Autor: Dep. Xuxu Dal Molin

Concede o Título de cidadão mato-grossense ao
Senhor Ilson José Redivo.

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 ao Senhor Ilson José Redivo, o Título de cidadão mato-grossense.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Ilson José Redivo, nascido na cidade de Caçador - SC, no dia 26 de outubro de 1956, de filiação de
Delamacio Redivo e Hibraina Redivo.
Aos 19 anos formou-se Técnico Agrícola na Escola Augusto Ribas, em Ponta Grossa - PR, em seguida
iniciou sua carreira como Técnico Agrícola na EMATER, no município de Quitandinha – PR, permanecendo
na função por 10 anos. Em paralelo, o Senhor Redivo era produtor rural de uma pequena propriedade, onde
plantava as culturas de batata e feijão. No ano de 2012 o Senhor Redivo teve a oportunidade de concluir sua
graduação em administração de empresas, pela UNOPAR.
Aos 26 anos foi eleito o terceiro vereador mais votado do município de Quitandinha – PR, sendo reeleito na
legislatura seguinte. Nesta cidade conheceu sua esposa, Mari Stela de Lourdes Redivo, casaram-se em 28
de novembro de 1981. União que resultou na concepção de seus dois filhos: Fernando Augusto Redivo e
Rafaella Redivo Guimarães.
O casal sempre teve o sonho de buscar crescimento profissional em uma nova região, e no ano de 1985
adquiriram uma área de terras no município de Sinop, no Estado de Mato Grosso. Pelo fato de terem filhos
pequenos ainda, a mudança em definitivo para o Estado de Mato Grosso ocorreu somente no ano de 1989.
Em Sinop, buscando novos horizontes, junto com os demais pioneiros, enfrentaram inúmeras dificuldades
como a falta de energia elétrica, estradas precárias e crises financeiras. Porém permaneceram unidos no
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propósito de alcançarem seus objetivos.
No ano de 1990 o Senhor Redivo iniciou uma nova trajetória profissional no setor madeireiro, o município de
Sinop era considerado um dos principais polos madeireiros do país. Com uma visão empreendedora
enxergou a oportunidade de iniciar seu próprio negócio no segmento, sendo o fundador da empresa Redivo
Madeiras. Desde o princípio o Senhor Redivo esteve engajado nas questões sindicais, atuando no Sindicato
das Indústrias Madeireiras do Norte do Mato Grosso (SINDUSMAD).
Em 2002 delineou um novo projeto, retomando o desenvolvimento da carreira agrícola, novamente na
profissão de produtor rural, nas culturas de soja e milho.
No ano de 2005 Redivo iniciou sua militância no Sindicato Rural de Sinop, tornando-se líder do setor agrícola,
e desde 2018 exerce a função de Presidente da entidade. Se associou à Associação dos Produtores de Soja
e Milho do Estado de Mato Grosso (APROSOJA/MT), onde atualmente é membro efetivo da Diretoria, no
cargo de Vice-Presidente da região norte do Estado de Mato Grosso.
Assim como é membro da Associação de Produtores do Norte de Mato Grosso (ACRINORTE), onde junto do
Sindicato Rural de Sinop, são as entidades responsáveis pela realização da feira agropecuária “Norte Show”,
que já está em sua 4ª edição.
O Senhor Redivo sempre foi dedicado à sua família, é defensor genuíno do setor agrícola e dedica-se a
construção de um novo cenário para a agricultura brasileira. Defende movimentos coletivos a favor da
liberdade e cultiva o amor à pátria.
O Senhor Redivo tem a convicção de que um Sindicato forte garante representatividade em âmbito nacional
e que juntos sempre seremos mais fortes. Razão pela qual se empenha na profissionalização dos produtores
e colaboradores, com o desenvolvimento de cursos na área, firmando parcerias entre o Sindicato Rural de
Sinop e o SENAR.
Fornece orientações nas questões tributárias e jurídicas relacionadas ao setor, e atua frente às pautas
dirigidas a sanar os problemas de logística que o Estado de Mato Grosso enfrenta sendo o celeiro do mundo.
Por essas e muitas outras realizações importantes para nosso Estado, é que peço a aprovação do presente
Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor Ilson José Redivo, pelo
grandioso trabalho.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Maio de 2022

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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