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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  DERIVAN
MONTEIRO.

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 Derivan Monteiro, o Título de cidadão Mato-grossense.

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

JUSTIFICATIVA

DERIVAN MONTEIRO nasceu na cidade de Cardoso, Estado de São Paulo, no dia 19 de abril de 1946. Filho
de João Monteiro Sobrinho e Ilda Serafim Monteiro. Foi casado com Maria da Penha dos Santos Monteiro.
Tem 2 filhos,  Vando Luiz, Cely Clarina Monteiro. É produtor rural.

Reside em Nova Olímpia há 57 anos. Em São Paulo morou também em Tanabi e de lá se mudou em 1961
ainda com aproximadamente 15 anos de idade diretamente para Nova Olímpia, um pequeno vilarejo, que
tinha poucas condições e dependia de recursos de Barra do Bugres, que também não tinha muitos recursos.

Inicialmente ajudava o pai na lavoura. Antes de ser produtor rural foi ainda pecuarista. Foi vereador de Barra
do Bugres quando Nova Olímpia era ainda seu promissor distrito, sendo que seu mandato foi de 06 anos
quando aconteceu a transição de tempo de mandato público de 5 para 4 anos. 

Foi um dos membros da comunidade que contribuiu com seu esforço ao movimento de emancipação
político-administrativa de Nova Olímpia. Foi o segundo Prefeito de Nova Olímpia, durante os anos de 1989 a
1992.

Como vereador quando Nova Olímpia era ainda distrito de Barra do Bugres e como o segundo Prefeito do
município alavancou o desenvolvimento, quando a mesma era ainda uma pequena cidade com poucos
habitantes e por acreditar no potencial da cidade buscava acelerar o seu crescimento.
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Orgulha-se de ter sido um combatente em prol a melhora da cidade tanto na sua vida privada, intensificando
ainda mais quando de seu ingresso na vida pública prestando serviços de grande relevância para a
comunidade novaolimpiense.

Como Prefeito intermediou a instalação de vários órgãos e serviços importantes no município como Banco
do Brasil, serviço de telefonia (Telemat), Escola João Monteiro Sobrinho, primeira Creche Municipal, primeira
Prefeitura, Asfalto da Avenida Mato Grosso.

Cuidou com muito zelo da saúde do município, inclusive cedendo muitas vezes o veículo oficial do seu
gabinete para transporte de pacientes ou mesmo levando consigo em suas viagens à Capital do Estado os
pacientes para tratamento de saúde.

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 Derivan Monteiro, 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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