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Concede Título de Cidadão Matogrossense ao
Senhor Jaime Martelli.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Conceder Título de Cidadão Matogrossense ao Senhor Jaime Martelli.

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

Jaime Martelli, nasceu em 03 de fevereiro de 1950, bisneto de italianos que vieram para o Brasil em 1877,
natural de Anta Gorda/RS, agricultor, casado com a Senhora Terezinha Ana R.Martinelli, com que teve  duas
filhas.

Em 1980 em busca de um futuro melhor conheceu Campo Novo doParecis, acreditando ser um lugar
promissor, comprou as primeiras terras.

Na época para os poucos moradores as dificuldades eram muitas.

Em 1984, juntamente com sua esposa e filhas mudaram-se para Campo Novo do Parecis.

Comprou a primeira casa construída em Campo Novo, toda ela de madeira.Quando abriram as ruas uma
parte da casa ficou no meio da rua, assim a maquina que estava fazendo o serviço arrastou-a até o fim do
terreno.

Moraram por muitos anos sem energia e pouca água. Sempre trabalhando na fazenda à 40 KM  da cidade.

Em 1985, o Senhor Martelli foi convidado pelo Sr. Ari Tomazelli, para fazer parte da diretoria da Igreja
Católica, como Vice Presidente, e mais tarde  assumindo a Presidência por muitos anos, sempre
contribuindo com as demais entidades que aos poucos foram crescendo.

Em 1998, o Sr.Martelli, o Frei Natalino Vian e alguns amigos tiveram a idéia de montar uma Rádio
Comunitária na cidade de Campo Novo do Parecis, que se concretizou um ano depois , em 1999, através da
Associação Camponovense  de Radio Difusão.

A rádio chegou a ser interrompida por algum tempo e teve problemas com a ANATEL por falta de
documentos até o ano de 2003, quando conseguiram a documentação que faltava e a radio foi finalmente
legalizada.

Durante todo esse tempo o Sr. Martelli esteve envolvido e contribuindo com a rádio, sendo agora e  em
vários outros oportunidades o presidente.  
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