
Ata nº01/2019 da Sessão Solene de Homenagem aos Ex-
Presidentes do Legislativo de Jaciara-MT. 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 
dezenove horas, a Câmara de Vereadores, reuniu-se no 
Plenário Félix Pereira de Almeida Júnior, em Sessão Solene 
para homenagear os ex-presidentes do Legislativo Municipal 
com a entrega da Comenda Sebastião Martins Severino. O 
Mestre de Cerimônia Sr. Abiezer Ferreira da Silva iniciou o 
evento cumprimentando a todos e convidando para compor a 
mesa principal o Excelentíssimo Presidente da Câmara 
Municipal Senhor Vanderlei Silva de Oliveira, o Excelentíssimo 
Prefeito de Jaciara Senhor Abduljabar Galvin Mohammad, e 
Excelentíssimos senhores Vereadores que compõem a Mesa 
Diretora 2019/2020: Cloves Pereira da Silva (1º secretário), 
Tiago Pereira dos Santos (1º vice presidente), Sidney de Souza 
Soares (2º vice presidente), Leomar Rodrigues de Souza (2º 
secretário), Antonio Zanin Marçal, Adnan Alli Ahmad, Edilaine 
A. Martins da Costa, Charles Fernando Jorge de Souza, 
Claudinei Pereira. Convidou ainda os senhores: Vanildo Borto 
Fauro (Presidente da Câmara de São Pedro da Cipa), José 
Quirino da Silva (Presidente da Câmara de Juscimeira), 
Luciano Cláudio da Silva (Presidente da Câmara de Dom 
Aquino). Composta a Mesa, passou-se a palavra ao Presidente 
da Câmara que cumprimentou aos presentes, disse que os 
homenageados fizeram a história do Município e em seguida 
iniciou os trabalhos “Em Nome de Deus e da Democracia”. 
Convidou a todos para entoar o Hino Nacional Brasileiro. 
Convidou o vice-prefeito, representado o Prefeito Alexandre 
Russi, o Senhor Eduardo Manciolli, coordenador Legislativo da 
AL/MT, para compor a mesa. Em seguida convidou para 
assinatura do Termo de Parceria entre a Escola do Legislativo 
da AL/MT e a Câmara Municipal. O presidente comentou sobre 
o Projeto e seus parceiros. O Senhor Eduardo Manciolli, 
coordenador Legislativo da AL/MT, comentou sobre a parceria 
com todas as Câmaras do Estado, e disse que a Câmara de 
Jaciara é pioneira no projeto, encerrou parabenizando Jaciara 
pela iniciativa. O presidente parabenizou ao Deputado Max 
Russi que deu a oportunidade de compartilhar do projeto e a 
toda a equipe que auxiliou na organização da solenidade. 
Entregou ao Senhor Eduardo Manciolli, uma Moção de 



Aplausos. Dando continuidade o mestre de cerimônia informou 
que esta é uma sessão referente à homenagem aos ex-
presidentes e ex-vereadores, de acordo com requerimento de 
sua autoria e que foi aprovado por unanimidade dos 
vereadores desta Casa. Em continuação, o mestre de cerimônia 
fez um breve relato sobre o Decreto Nº 51/2019 e a leitura do 
histórico de vida do senhor Sebastião Martins Severino. Em 
continuação o Presidente desta casa deu início ao ato de 
entrega da Comenda Sebastião Martins Severino a todos os 
homenageados, conforme o Decreto Legislativo Nº 51/2019: “a 
Comenda Sebastião Martins Severino é concedida a ex-
presidentes e ex-vereadores que prestaram relevantes serviços 
ao Município de Jaciara”, procedendo à leitura do histórico do 
vereador Sebastião Martins Severino. Prosseguindo com a 
sessão convidou para receber a Comenda do Mérito Legislativo 
a senhora Aldair Batista Borges Severino e seu filho David 
Severino. Em seguida os demais ex-vereadores/presidentes: 
JUVENAL DE OLIVEIRA (in memorian), vereador de 1962 a 
1966, assumiu como primeiro presidente da Câmara Municipal 
de Jaciara, no ano de 1963, convidado para receber a comenda 
seu irmão: Daniel de Oliveira. ARMANDO MARTINS ORTEGA, 
vereador sendo o segundo e o décimo presidente da Câmara 
Municipal de Jaciara no ano de 1964 e 1965, e de 1979 e 1981; 
convidado para receber a comenda seu filho: José Martins de 
Souza. EDNA BORGES (DONA DININHA) vereadora no período 
de 1962 a 1966, sendo a terceira presidenta da Câmara 
Municipal de Jaciara. (única mulher a assumir este cargo) no 
ano de 1965 a 1966; convidamos para receber a comenda sua 
filha: Naiara Ferreira de Oliveira. ABELARDO ROCHA DOS 
SANTOS(in memorian), vereador no segundo mandado no 
período de 1967 a 1970, sendo o quarto presidente da Câmara 
Municipal de Jaciara no ano de 1967 e 1968 convidamos para 
receber a comenda o  seu filho Marcos Mário Rocha. JOÃO 
MARTINS PARRA, vereador no terceiro mandato no período de 
1967 a 1970, sendo o quinto presidente da Câmara Municipal de 
Jaciara no ano de 1968 a 1969; convidamos para receber a 
comenda seu filho: Orivaldo Martins Fernandes. JURANDIR 
PEREIRA DA SILVA, vereador no período de 1967 a 1970 o 
sexto presidente da câmara Municipal de Jaciara no ano de 
1969 a 1970; - convidamos o Professor Jurandir Pereira para 
receber a comenda legislativa. EUCLIDES DE CARVALHO, 
vereador sendo o sétimo presidente da Câmara Municipal de 
Jaciara no período de 1970 a 1971; - convidamos para receber a 



comenda legislativa seu sobrinho: JOSÉ. GERALDO GOMES 
DE FARIAS (in memoriam), vereador, sendo o oitavo e nono 
presidente da Câmara Municipal de Jaciara no ano de 1972 a 
1975. DR. ARNILDO HELMUTH SULZBACHER (in memoriam), 
vereador, sendo o décimo presidente da Câmara Municipal de 
Jaciara no ano de 1975 a 1977; ALDEMAR OLIVEIRA DINIZ, 
vereador, sendo o décimo primeiro presidente da Câmara 
Municipal de Jaciara no ano de 1977 a 1978; - convidamos o 
Senhor Aldemar Diniz para receber a comenda legislativa. 
VICENTE DE PAULA GOMES, vereador, sendo o décimo 
segundo e o décimo sétimo presidente da Câmara Municipal de 
Jaciara no ano de 1979 a 1981 e de 1987 a 1988; convidamos o 
Senhor Vicente de Paula para receber a comenda legislativa. 
DR. CARLON VILELA BORGES, vereador, sendo o décimo 
quarto presidente da Câmara Municipal de Jaciara no ano de 
1983 a 1984; convidamos o homenageado para receber a sua 
comenda legislativa. JOSÉ PIRES MASSARIOL, vereador, 
sendo o décimo quinto presidente da Câmara Municipal de 
Jaciara no ano de 1985(não esteve presente). ALÍRIO DIAS DE 
SOUZA, vereador, sendo o décimo sexto presidente da câmara 
municipal de Jaciara no ano de 1986; - convidamos o senhor 
Alírio Dias para receber a comenda legislativa. AREDSON 
ESTEVAN DE MIRANDA, vereador, sendo o décimo oitavo 
presidente da câmara municipal de Jaciara no ano de 1989 a 
1990; convidamos o senhor Aredson Estevan de Miranda para 
receber a comenda legislativa. CLOVIS FIGUEIREDO 
CARDOSO, vereador, sendo o décimo nono presidente da 
câmara municipal de Jaciara no ano de 1991 a 1992; 
convidamos o senhor Carlon Vilela Borges representante do 
Sr. Clovis Figueiredo Cardoso para receber a comenda 
legislativa. IRON REZENDE DE ANDRADE, vereador, sendo o 
vigésimo quarto e vigésimo nono presidente da Câmara 
Municipal de Jaciara no ano de 1993 a 1994, 2001 a 2002 e 2007 
a 2008; convido o Sr. Iron Rezende de Andrade para receber a 
comenda legislativa. PAULO ROBERTO APARECIDO 
ABRAHÃO, vereador, sendo o vigésimo primeiro presidente da 
Câmara Municipal de Jaciara no ano de 1995 a 1996; convido a 
senhora Rosinalva para receber a comenda legislativa. VALTER 
ANTONIO SOARES, vereador, sendo o vigésimo segundo 
presidente da Câmara Municipal de Jaciara no ano de 1996; - 
convido o seu filho Sidney de Souza Soares para recebe a 
comenda legislativa. ELIAS DOURADO DO NASCIMENTO, 
vereador, sendo o vigésimo terceiro presidente da Câmara 



Municipal de Jaciara no ano de 1997 a 1998 (não compareceu). 
ADAUTO INACIO DE ANDRADE, vereador, sendo o vigésimo 
quarto presidente da Câmara Municipal de Jaciara no ano de 
1999 a 2000; convidamos o senhor Adauto Inácio para receber 
a comenda legislativa. MAX JOEL RUSSI, vereador, sendo o 
vigésimo sexto presidente da câmara municipal de Jaciara no 
ano de 2002; Eduardo Manciolli para receber a comenda 
legislativa em nome do deputado. MILTON FERREIRA JUNIOR 
(MILTINHO), vereador, sendo o vigésimo sétimo presidente da 
câmara municipal de Jaciara no ano de 2003; (não 
compareceu). LUIZ GONZAGA PIVETTA, vereador, sendo o 
vigésimo oitavo presidente da câmara municipal de Jaciara no 
ano de 2004; convidamos o senhor Tiago Pereira dos Santos  
para receber a comenda legislativa. ROSANDRO DE MOURA 
ANDRADE, vereador, sendo o vigésimo nono presidente da 
câmara municipal de Jaciara no ano de 2005 a 2006; - convido 
o senhor Rosandro Andrade para receber a comenda 
legislativa. ADEMIR GASPAR DE LIMA, vereador, sendo o 
trigésimo primeiro presidente da câmara municipal de Jaciara 
no ano de 2009 a 2010; convido o senhor Evérton Ribeiro para 
receber a comenda legislativa. ADILSON COSTA FRANÇA, 
vereador, sendo o trigésimo segundo presidente da câmara 
municipal de Jaciara no ano de 2011 a 2012; convido para 
receber a comenda legislativa o prof. Adilson França. 
RODRIGO FRANCISCO (TUNICÃO), atualmente vereador 
reeleito, foi o trigésimo terceiro presidente da câmara 
municipal de Jaciara no ano de 2013 a 2014. (não compareceu 
por motivo de saúde). ANTONIO ZANIN MARÇAL é vereador 
nesta legislatura, e assumiu a presidência como trigésimo 
quarto presidente, no período de 27/05/2014 à 26/08/2014. 
JÂNIO ATANASIO DE SOUZA, é vereador, nesta legislatura, e 
foi o trigésimo quinto presidente da câmara municipal de 
Jaciara no ano de 2014 (setembro a dezembro), (não 
compareceu). SIDNEY DE SOUZA SOARES (NEY), vereador 
pelo MDB foi o trigésimo sexto presidente da câmara municipal 
de Jaciara no ano de 2015 a 2016. Convido o vereador Sidney 
de Souza Soares para receber a comenda legislativa. CLOVES 
PEREIRA DA SILVA, vereador pelo PL, trigésimo sétimo 
presidente da câmara municipal de Jaciara no ano de 2017 a 
2018; convido o vereador Cloves Pereira da Silva para receber 
a comenda legislativa. O presidente convidou para fazer uso da 
palavra em nome da família a Senhora Naiara Ferreira. 
Convidou para fazer uso da palavra o senhor David Severino, 



representando a família do senhor Sebastião Martins Severino. 
Convidou ainda, para fazer uso da palavra o ex-
vereador/presidente Senhor Aldemar Oliveira Diniz. O mestre 
de cerimônia convidou para fazer uso da palavra o 
Excelentíssimo Prefeito Sr. Abduljabar Galvin Mohammad. 
Seus comentários estarão à disposição no arquivo digital desta 
Câmara Municipal. O mestre de cerimônia agradeceu e passou 
a palavra ao presidente Vanderlei Silva de Oliveira, que 
cumprimentou a todos e agradeceu a presença de todas as 
famílias dos homenageados, agradeceu a Deus, comentou 
sobre as ocorrências do dia a dia na vida de legislador, 
cumprimentou o ex-presidente Cloves Pereira da Silva, 
comentou ainda sobre os demais presidentes, cumprimentou 
os demais companheiros vereadores pela parceria. Falou da 
distância em alcançar a experiência do Dr. Diniz e agradeceu a 
compreensão de todos no cometimento de erros como 
vereador. Falou da forte pressão que as redes sociais fazem 
sobre os poderes públicos, e que sua proposta como 
presidente era aproximar da sociedade jaciarense, como pode 
citar hoje o facebook da Câmara, site da Câmara, Rádio 
Xavantes, levando informações do Legislativo, entre outras 
mudanças para facilitar a transmissão de informações a todos 
que tem interesse em conhecer as ações do legislativo. 
Comentou sobre a Escola Legislativa no Município, que dará a 
oportunidade de vários cursos para a comunidade, entre outras 
coisas mais. Agradeceu a colaboração de todos que 
contribuíram para a realização desse evento e encerrou a 
sessão solene.  
 

 

 

 


