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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao
senhor Jamil João Samara.

        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 o Título de Cidadão Mato-grossense ao senhor Jamil João Samara.

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Junho de 2012

 

Nininho
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

JAMIL JOÃO SAMARA nasceu em Bragança, Estado de São Paulo, no dia 04 de março de 1943. Filho de
Sarkis Antônio Samara e Maria Damázia Barbosa Samara (Dª Zica). Casou-se com Nívia Samara com quem
teve três filhos. Luciano, Jamile e Marco Antonio.

O senhor Jamil João Samara iniciou seus estudos na cidade de Ponta Grossa - PR, no Colégio Estadual
Regente Feijó. Posteriormente cursou o 2º Grau – Supletivo na cidade de Dourados - MS e na Instituição
Toledo de Ensino, no período de 1974 a 1978, em Presidente Prudente – SP onde formou-se em Direito.

Formou-se em Pára-quedismo Militar, no Núcleo Aero-Terrestre, na cidade do Rio de Janeiro-RJ; em 1960,
participou das atividades de comércio e transporte de cereais e pequena agricultura de Batatas; no período
de 1961 a 1967, participou como Diretor Comercial na Indústria Planalto S/A, sociedade de extração de óleo
de soja no oeste do Paraná; em 1968 iniciou a primeira Empresa Regional de Produção de Sementes de
Soja na cidade de Toledo – PR; em 1969 fixou sua residencia em Dourados – MS e no ano seguinte foi o
pioneiro em agricultura mecanizada de sementes selecionadas. Assim, ele foi o responsável pela primeira
empresa a produzir sementes de soja e trigo, no Mato Grosso, iniciando as agriculturas em áreas arrendadas,
fundador da APRECOSEMAT – Associação dos Produtores de Sementes e Mudas, ocupando o cargo de
Vice-Presidente, atualmente denominada APROSMAT, no estado de Mato Grosso; em 1972, tornou-se
proprietário de uma área na região de Alto Taquari – MT e, em 1973 fundou a empresa agrícola Araguaia
Ltda. No auge, foi denominada Sementes 13 Pontos Ltda. No ano de 1980 participou do 1º Congresso
Nacional de Sementes em Fortaleza – CE.

Em 1984, na área de Rádio e Difusão adquiriu a concessão do bispado Mato-Grossense da Rádio Lagoa
Dourada, a qual teve total participação no inicio de sua cidade, desde a compra de equipamentos até a sua
montagem, mantendo-a até hoje sob sua administração, no mesmo ano, comprou uma gleba de terras em
Carolina – MA, onde iniciou os trabalhos com o plantio de arroz, soja e desenvolveu a pecuária; em 1991,
comprou os direitos de concessão da Rádio FM Tropical de Palmeiras – PR tendo participação essencial em
sua criação; em 1994, transferiu os equipamentos e o estúdio da rádio para Ponta Grossa – PR, sendo
responsável pela criação da emissora Princesinha liderando a audiência do município de Ponta Grossa e
Região.

Atualmente o ilustre homenageado planta no estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e Maranhão procurando
colaborador sempre para o engrandecimento do nosso País, gerando empregos, na busca de propiciar ao
trabalhador e seus familiares conforto e qualidade de vida.

Destarte, por todas razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossensse ao senhor
Jamil João Samara, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeitos. Para tanto, apresento a
proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação. 
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