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Proposição Eletrônica nº 6794

OUTORGA  O  DIPLOMA  DE  HONRA  AO  MÉRITO  AO
FISIOTERAPEUTA GLAUBER DE OLIVEIRA BARDUZZI

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, no uso de
suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o Artigo 35, Inciso III,
da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Assis,  promulga  o  seguinte  DECRETO
LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica outorgado o Diploma de Honra ao Mérito ao Fisioterapeuta Glauber
de Oliveira Barduzzi.

Parágrafo  Único.  O  presente  Diploma  é  conferido  ao  homenageado,  em
reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestando.

Art. 2º A entrega do Diploma, objeto deste Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão
Solene a ser determinada pela Presidência da Mesa.

Art. 3º As  despesas  decorrentes  com  a  execução  deste  Decreto  Legislativo,
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, em 04 de novembro de 2019.

EDUARDO DE CAMARGO NETO - Camarguinho
Vereador - PRB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A  pessoa  a  quem  pretendemos  homenagear,  o  Fisioterapeuta
Glauber de Oliveira Barduzzi, nasceu no dia 07 de janeiro de 1987, na cidade de
Assis, Estado de  São Paulo. É filho do advogado Dr. Marcos Vinícius Barduzzi e da
Senhora Irene Cândida de Oliveira.

Cresceu e estudou na infância na EE Carlos Alberto de Oliveira e
seu  maior hobby foi o futebol desde criança. Aos 8 anos começou a jogar futebol e
com 11 anos começou a frequentar a escolinha de futebol Peraltinha. Aos 17 anos
se tornou jogador profissional de futebol e jogou até os 21 anos pelo Clube Atlético
Assisense.

Glauber  iniciou  estudos  em  Fisioterapia  no  ano  de  2007  e  é
fisioterapeuta formado pela Universidade Paulista -  UNIP, Assis-Brasil,  aonde se
formou em Dezembro do ano de 2010. No ano de 2011, após se tornar membro da
Associação Brasileira de Fisioterapia Crefito-3, se mudou em Março daquele ano
para Dublin, capital da Irlanda em busca de apreender do zero e posteriormente
adquirir proficiência da língua Inglesa. Em 2013 foi aprovado no exame IELTS de
proficiência na língua inglesa com media suficiente para ingressar em Mestrado. 

No ano de 2013, se tornou membro da sociedade de Fisioterapia da
Irlanda  Irish  Society  of  Chartered  Physiotherapist  (Sociedade  Irlandesa  de
Fisioterapeutas Registados) e no ano seguinte se tornou membro da Sociedade de
Fisioterapeutas do Reino Unido. 

Em setembro de 2013 foi aprovado e iniciou mestrado em Estudos
Avançados  de  Fisioterapia,  com  foco  em  reabilitação  esportiva  pelo  University
College Dublin, na Irlanda, para aprimorar suas habilidades e conhecimentos nessa
área. Em Julho de 2015 se tornou Mestre em Advanced Physiotherapy Studies pela
Univeristy College Dublin. 

Desde  de  2013  Glauber  participa  anualmente  de  uma  serie  de
Congressos  e  Cursos  internacionais  de  Fisioterapis  na  Europa.  Entre  os
congressos,  ele  esteve  todos  anos  presente  em  Londres  e  Barcelona  na
International  Conference  on  Sports  rehabilitation  and  Traumatology,  Football
Medicine  Strategies,  congresso  este  organizado  pela  Isokinetic  e  FIFA  que  é
especifico para Medicina no Futebol. 

Glauber  iniciou  seu  trabalho  na  Irlanda  fora  da  sua  area  de
Fisioterapia. Em Agosto de 2011 trabalhou no restaurante Douglas & Kaldi, por 4
meses. Em Dezembro de 2011 seu segundo emprego na Irlanda foi de cuidador de
idosos, onde trabalhou por 2 anos nas Empresas Home Instead e Care Team. 

Em  Dezembro  de  2013  foi  contratado  como  fisioterapeuta  pela
empresa The Physio Company, onde trabalha até hoje e é responsavel clinico e
administrativo por duas clinicas em Ranelagh e Malahide. 
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No ano de 2016, Glauber foi nomeado fisioterapeuta chefe do time
de futebol  Bray Wanderers,  onde trabalhou no time principal  na primeira divisão
Premier  SSE  Airtricity  2016,  2017  e  2018.  Glauber  foi  responsável  pelo
desenvolvimento  do  departamento  de  Fisioterapia  do  clube  e  implementou
estratégias  de  prevenção  de  lesões,  reabilitação  de  lesões,  com uma  série  de
protocolos  de  retorno  ao  jogo  para  retornar  com  segurança  os  jogadores  ao
treinamento e competição após lesões. Glauber encerrou suas atividades no Bray
Wanderers em Julho de 2018. 

Após reconhecimento com êxito  no time do Bray Wanderers,  em
2017 Glauber recebeu uma proposta e foi contratado pela Seleção de Futebol da
Irlanda para trabalhar nas categorias sub 17 e sub 18. No ano de 2019 assumiu
como fisioterapeuta principal da categoria sub 19 e também faz parte da seleçāo
principal da Irlanda, onde permanece até hoje. 

Glauber e Leliani Motta,  que é natural de Chapecó, no Brasil,  se
conheceram em Dublin  no  ano  de  2011  e  formaram uma  familia.  Tiverem sua
primeira filha Julia Motta Barduzzi, que nasceu no dia 07 de outubro de 2017, no
Hospital  Rotunda  e  recentemente  o  segundo  filho,  Arthur  Motta  Barduzzi,  que
nasceu no dia 05 de outubro de 2019, no Hospital Holy Street. 

Desta maneira, com esse breve relato, entendo justa e meritória a
homenagem  pretendida,  porque  nela  está  contido,  o  reconhecimento  do  Poder
Legislativo  as  um  grande  homem,  a  um  grande  profissional,  razão  pela  qual
esperamos contar com o apoio de todos e outorgar-lhe o  Diploma de Honra ao
Mérito.

SALA DAS SESSÕES, em 04 de novembro de 2019.

EDUARDO DE CAMARGO NETO - Camarguinho
Vereador - PRB 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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número de proposição 6794.
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