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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  GASPAR
JOAQUIM  DORNELES  FILHO.

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 Gaspar Joaquim Dorneles Filho, o Título de cidadão Mato-grossense.

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

JUSTIFICATIVA

GASPAR JOAQUIM DORNELES FILHO, é filho de Francisco Dorneles e Luiza Maria de Jesus, nascido em
08 de dezembro de 1938, no município de Rio Paranaíba/MG. Aos 14 anos se mudou para Patos de
Minas-MG, onde trabalhou de garçom, de vendedor e em transporte rodoviário e concomitante com pecuária
de leite.

É casado com Isaura Gonçalves Dorneles, com quem tem 6 filhos: quatro meninos e duas meninas e já tem
16 netos e  3 bisnetos.

Em 1981 mudou pra Juína para administrar a primeira empresa de ônibus deste município, foi um
desbravador abrindo linhas com transporte coletivo rodoviário em todo noroeste de MT, construiu a estrutura
física desta empresa como estação rodoviária garagem. Concomitante a essa empresa desenvolveu a
pecuária de gado leiteiro atividade em que atua até o momento.

É sócio fundador do Sindicato Rural de Juína e fez parte da diretoria em dois mandatos. É sócio fundador do
Banco Sicred. Foi presidente em 2 mandatos do clube social Juína Clube, onde melhorou a estrutura física
deste construindo saunas e lanchonete.

É sócio fundador do Rotary 4440 de Juína, sempre muito atuante já exerceu vários cargos neste clube:
protocolo, vice-presidente, presidente, presidente de várias comissões, hoje é presidente da comissão do
desenvolvimento do quadro associativo.
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Participa de todos os eventos desenvolvidos pelo Rotary destacando alguns: baile do Havaí, porco no tacho,
recuperação do Rio Perdido sempre pronto em angariar recursos para adquirir cadeiras de rodas empenhou
muito na construção da casa mortuária, na alta epidemia de malária em Juína trabalhou intensamente para
equipar o hospital da malária com roupas de cama e banho.

Já recebeu 23 prêmios de companheiro 100%. É um lutador em favor dos menos favorecidos.

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 Gaspar Joaquim Dorneles Filho, 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.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Maio de 2018

 

Saturnino Masson
Deputado Estadual
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