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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  JOSÉ
PINHEIRO  DE  JESUS.

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 ao Senhor José Pinheiro de Jesus, o Título de cidadão Mato-grossense.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Abril de 2017

 

Saturnino Masson
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

José Pinheiro de Jesus nasceu em 1938, no município de Taquará, Minas Gerais. Casado com Delmerita
Ramalho de Jesus, com quem teve oito filhos, catorze netos e dois bisnetos.

Em 22 de junho ele e a esposa saíram de Minas Gerais e vieram para Mato Grosso, em Tangará da Serra.
Quando chegaram existia somente algumas casas que eram construídas em meio ao mato, dois mercados,
três serrarias, duas máquinas de arroz, um posto de saúde e o hospital era o sindicato.

Em 1971 José foi acometido por uma doença que atingiu toda a região na época e que matou muita gente,
até famílias inteiras.

Na época quem ajudou o povo era a Sra. Dona Thais Barbosa dando um remédio por nome “ararem”, porém
nós demoramos receber assistência. Depois deu uns seis meses, nos orientaram que era preciso levar José
para Cuiabá . Foi então que dona Delmira, conseguiu encaminhar ele para Cuiabá.

José e o filho ficaram internados em Cuiabá por um período de quarenta dias.

Quando tiveram alta do hospital, foram morar em Nova Olímpia numa fazenda para formar pasto. Moramos
por dois anos próximos a um rio por nome “Prega Fogo”.

Quando voltamos para Tangará fomos morar na “Vila Goiânia”, José trabalhou mais um ano em sítio, a
família ficou na “cidade”.

Durante esse período de doze anos, fomos morar no Jardim Itapirapuã em um lote comprado com muito
esforço antes de ir para Nova Olímpia, então passei a cuidar da quadra que hoje fica o Centro Municipal de
Ensino “Joana D`Arc”, onde plantava vários tipos de alimentos que ajudava no sustento da família já que não
podia sair para trabalhar, também minha esposa e eu éramos pessoas religiosas e participava fielmente dos
movimentos ligados a igreja católica.

No ano de 1982 comecei a trabalhar como servidor público municipal na prefeitura no mandato do Sr. Porfírio.
Trabalhei por dois anos e oito meses de guarda noturno.

Hoje com 78 anos de idade, José diz ter pouco conhecimento, porque não aprendeu a ler e escrever.

José acredita que a vida que leva hoje, é uma vida tranquila, muito distante da realidade vivida quando
vieram a procura de uma vida melhor, se concretizou, pois, apesar de tantas dificuldades, foi aqui em
Tangará da Serra que ele e a esposa criaram os filhos .

Há trinta e sete anos moro no mesmo endereço no “Jardim Itapirapuã”, ainda luto para ter boa saúde, pois
estou sempre doente, acredito que seja fruto das doenças passadas, minha esposa e companheira está
sempre presente em todos os momentos da minha vida.

Deste modo, por todas as razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados a sociedade Mato-Grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-Grossense o Senhor José Pinheiro de Jesus, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.
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