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PROJETO DE LEI N° 24 DE 30 DE JUNHO DE 2020 

 

 

“DÁ AO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA 
MUNICIPAL MAGDA IVANA, A DENOMINAÇÃO DE 
INÁCIO BRAUN.” 

 

 

O Prefeito do Município de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, 

no uso das atribuições legais que me confere a Lei Orgânica do Município, em, faço saber que 

o Plenário da Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MAGDA -, na 
cidade de Jaciara/MT, passa a denominar “INÁCIO BRAUN”, como justa homenagem dos 
Poderes Legislativo e Executivo de Jaciara ao trabalho prestado em vida à comunidade por 
este Ilustríssima Senhor. 

 

  Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

 

 

Jaciara - MT, 30 de Junho de 2020. 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal – 2017 a 2020 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração e Finanças / Portaria nº. 02/2018 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N° 24 DE 30 DE JUNHO DE 2020. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

O presente Projeto de Lei 24/2020 tem como objetivo denominar O GINÁSIO DE ESPORTES 

DA ESCOLA MUNICIPAL MAGDA IVANA como“ INÁCIO BRAUN”. 

Inácio Braun nasceu em 16 de novembro de 1953 em Porto Alegre. Ainda criança, junto de 

seus pais, mudou-se para Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. Foi nesta cidade, no 

início dos anos 70, que conheceu a patinação artística através de um professor argentino. 

Por sua destreza e força física logo se destacou e rapidamente chegou à condição de auxiliar 

do professor. A patinação o encantou, tornando-se parte de sua vida e de sua família. Além de 

Inácio, vários de seus irmãos também participavam da equipe. 

Mas a paixão de Inácio por este esporte era mais do que um hobby. Com esforço e constância 

foi gradativamente dominando as técnicas até se tornar professor nesta prática que une arte, 

esporte e dança. Paralelamente, em 1992 graduou-se em Educação Física, aprimorando ainda 

mais as lições aprendidas do mestre argentino. Não tardou e Inácio constituiu a própria equipe 

de patinação: ROLLER BRAUN. A patinação tornou-se, então, uma atividade profissional, 

envolvendo toda a sua família, principalmente sua esposa (Maria Helena) e seus filhos 

(Adriano e Tarcísio). 

Convidado por uma escola em Cuiabá, em 1997 Inácio e sua família mudaram-se para Mato 

Grosso com o objetivo de desenvolver a patinação artística em um região do país em que este 

esporte ainda não era praticado. 

Após rápida passagem pela capital Mato-grossense, em 2004, com o apoio de seu irmão, 

Domingos Braun, e a convite da Prefeitura de Jaciara, Inácio Braun mudou-se para Jaciara e 

aqui iniciou um novo trabalho. 

Desde o início desta nova empreita, Inácio sempre contou com o apoio do Poder Público 

jaciarense, tanto dos vereadores como do Executivo, realizando a patinação artística no âmbito 

de projetos municipais destinados a contemplar crianças e jovens de todas as camadas sociais 

a fim de proporcionar-lhes inclusão e cidadania através do esporte e da arte. 
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Assim, rapidamente formou uma equipe e várias apresentações e shows foram realizados ao 

longo dos anos em que Inácio morou em Jaciara. 

Seu sonho, diariamente renovado, sempre foi treinar e ensinar crianças e jovens na arte da 

disciplina e da perseverança que o esporte proporciona, contribuindo, assim, com a formação 

cidadã dos jovens jaciarenses. Além da patinação, Inácio Braun ensinou basquete, vôlei, 

handebol e vários outros esportes pelas escolas em que trabalhou, pois, como professor de 

educação física, lecionou em várias escolas municipais e estaduais localizadas em Jaciara. 

Mas era mais conhecido mesmo como o professor de patinação, sua verdadeira paixão, pela 

qual também beneficiou diversas crianças e jovens. 

Assim, em julho de 2007 Inácio Braun recebeu da Câmara de Vereadores de Jaciara “Moção 

de congratulação e aplausos” pelo trabalho desenvolvido com a patinação artística. 

Em 2014, contudo, Inácio Braun faleceu por causa de um acidente doméstico. Seu sonhe e seu 

trabalho, no entanto, vivem na memória daqueles que se encantaram com a patinação e 

frutifica na prática cidadã das crianças e jovens que através deste esporte apenderam o valor 

da disciplina e da força de vontade. 

Contando com a atenção dos nobres vereadores, encaminhamos o projeto em questão para 

análise e apreciação do Egrégio Poder Legislativo. 

 

É a justificativa 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal – 2017 a 2020 

 

 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

VANDERLEI SILVA DE OLIVEIRA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA – MT.  

 


