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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Oswaldo Pereira Ribeiro Junior.

     

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 Oswaldo Pereira
Ribeiro Junior.

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

 

JUSTIFICATIVA

 

O Senhor Oswaldo Pereira Ribeiro Junior é médico formado pela Faculdade de Medicina de
Marília-SP (FAMEMA) em 1983, fez residência médica em radiologia na USP de Ribeirão
Preto – SP. Foi médico assistente do Hospital das Clínicas da USP Ribeirão Preto - SP. Em
1987 foi convidado para trabalhar em Cuiabá e trazer inovações na área de diagnósticos por
imagem.

Pioneiro em Mato Grosso na utilização do Doppler em ultrassonografia geral, obstetrícia etc.
Pioneiro também na utilização do cateterismo extra cardíaco pela técnica de Seldinger.

Pioneiro na utilização de inúmeros exames na área de diagnósticos por imagem como a
estereotaxia mamária, doppler vascular, obstétrico entre outros.
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Idealizou e criou a primeira residência médica em radiologia no estado de Mato Grosso
reconhecida pelo MEC.

Atua até hoje na área de diagnósticos por imagem, principalmente na área de
ultrassonografia no CEDIC, onde foi um dos seus fundadores.

Pecuarista por vocação há 12 anos, entusiasta do gado seletivo e criador de gado Nelore PO.
Sempre acreditou no associativismo como forma de fortalecimento da atividade, foi diretor
tesoureiro da Nelore de 2021 a 2016, e diretor tesoureiro da Associação dos Criadores de
Mato Grosso de 2014 a 2019.

Hoje, é o atual presidente da Acrimat e vice-presidente do FESA - Fundo Emergencial de
Sanidade Animal.

Destarte, por todo o exposto, cremos ser o senhor Oswaldo Pereira Ribeiro Junior merecedor
de tal honraria, motivo pelo qual contamos com o apoio e recepção dos demais Pares com
assento nesta Casa de Leis na acolhida e aprovação da presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Junho de 2022

 

Max Russi
Deputado Estadual
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