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Conceder  a  Medalha  de  Honra  ao  Mérito
Esportivo  "João  Batista  Jaudy"  ao  atleta  e
professor Sivirino Souza dos Santos.

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 a Medalha de Honra ao Mérito Esportivo "João Batista Jaudy" ao atleta e professor
Sivirino Souza dos Santos.

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

JUSTIFICATIVA

A Resolução nº 909, de 16 de julho de 2008, que Institui a Medalha de Honra ao Mérito Esportivo “João
Batista Jaudy”, como meio de reconhecer os relevantes trabalhos, incentivos, pesquisas, ensinos e
divulgações do esporte mato-grossense.

Na ocasião, oferecemos a esta Augusta Casa a oportunidade de homenagear ao atleta e professor Sivirino
Souza dos Santos.

Sivirino Souza dos Santos nasceu no município de Correntina, Estado da Bahia, filho do senhor João
Pereira dos Santos e dona Adenilia Rosa Souza dos Santos, casado com a senhora Maria Silvania Araújo
Ramos e é pai de Lucas Almeida dos Santos, Beatriz Almeida dos Santos e Luiza Paula Nascimento dos
Santos.

Sivirino Souza dos Santos atualmente é Vereador no município de Barra do Garças, Professor de
Educação Física e Técnico de Atletismo.

Em 1987 mudou-se para Mato Grosso com os seus irmãos Zenilza e Joaquim, para o município de Barra do
Garças, com objetivo de estudar e trabalhar, onde seu primeiro emprego foi no supermercado Nilo do senhor
Nilo Bevilaqua como empacotador.
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Em 1989 ingressou no Grupo Sadia em Barra do Garças, na função de apontador de horas e com o incentivo
da empresa para práticas esportivas destacou-se representando a empresa Sadia nas corridas de ruas e a
partir daí nunca mais parou de competir destacando-se no Estado de Mato Grosso nas principais
competições estaduais e nacionais junto com o seu colega e amigo João Neto Pereira Braga sendo a dupla
de atletas com o maior número de vitórias entre 1990 a 2004.

Em 1995 foi campeão da maratona de Brasília como estreante e consegui a então sonhada vaga na
Maratona de Nova York representando o Brasil cuja experiência contribuiu para o seu sucesso no atletismo.

Em 1997 foi campeão da Maratona do fogo em Dourados – MS, consecutivamente nos anos 1998 e 1999
sagrando-se tri campeão de uma das maratona mais importantes do País.

Em 1998 foi vice-campeão sul americano na maratona internacional de Blumenau – SC.

Em 1999 foi terceiro colocado na maratona internacional de Curitiba – PR. Neste mesmo ano ingressou na
Universidade Federal de Mato Grosso no então sonhado curso de Educação Física.

Em 2000 terceiro colocado na Maratona Internacional de Blumenau – SC.

Em 2001 quinto colocado na Maratona Internacional de Florianópolis – SC.

Em 2002 sétimo colocado na Maratona Internacional de Curitiba – PR.

Em 2003 realizando o seu sonho, colou grau em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso.
Com o diploma em mãos prestou concurso e foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para
Professor de Educação Física no Município de Barra do Garças onde está até hoje como servidor público
municipal e contribuindo para o fortalecimento do atletismo no Município e no Estado de Mato Groso.

Entre 1994 - 2003 venceu praticamente todas as corridas de ruas no Estado de Mato Grosso.

Em 2004 inicia uma nova história, agora não mais como atleta, mas como professor e treinador, criando em
Barra do Garças a Barra do Garças Associação de Atletismo e a Casa do Atletismo com o objetivo de
promover o atletismo em suas várias provas, como meio de inclusão social, buscando descobrir talentos,
melhorando o nível técnico, com especial atenção aos atletas carentes e as comunidades indígenas Xavante.

Com a Casa do Atletismo criou-se então um ambiente favorável oferecendo ao atleta de rendimento as
condições mínimas necessárias para o seu desempenho e sucesso, com os conhecimentos técnicos
adquiridos ao logo de décadas agora com a missão de passar isso tudo aos futuros campeões do atletismo
em Mato Grosso, além de garantia de alimentação e moradia para diversos alunos / atletas.

Em 2005 surge a primeira sementinha da Casa do Atletismo com o atleta Ademilson de Moraes Santa,
Campeão Brasileiro dos Jogos Escolares em Brasília na prova dos 1.500 metros, com o tempo Record de 4’6”
que permanece até os dias atuais. E a partir desse brilhante resultado a Casa de Atletismo nunca mais parou
de produzir campeões acumulando ao logo do tempo mais de 54 medalhas de Ouro em competições
nacionais, 33 medalhas de Ouro em competições internacionais. 01 participação na Para Olímpiadas de
Pequim em 2008 onde o atleta Para Olímpico Nelson Nedi Trajano Pereira conquistou a quinta colocação na
prova dos 800 metros. 01 participação nos jogos olímpicos da juventude em Singapura onde o atleta
Joseilton Costa Cunha foi o quinta colocado na prova dos 1.000 metros. 01 participação nos jogos olímpicos
Australianos onde a atleta Ana Carolina de Campos Silva foi quarta colocada na prova dos 800 metros. 01
participação nos Jogos Olímpicos de Juventude em 2014 em Nangin – China, onde a atleta Ana Carolina de
Campos e Silva foi decima colocada na prova dos 800metros.
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Em 2009 em virtude da representação do atletismo de Barra do Garças a nível nacional o então Secretário
de Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, Baiano Filho, atual Deputado Estadual, faz uma visita à
Associação e surge como uma esperança para todos os atletas que dependiam da Casa do Atletismo para
se manterem vivos no esporte garantindo estrutura física e financeira para manutenção da casa. Inicia-se
então um projeto macro de sede própria e com estrutura para desenvolvimento do esporte de alto
rendimento com qualidade de relevância nacional.

Em 2010 o Atleta Joseilton Costa Cunha foi campeão das américas na prova dos 1000 metros dos jogos
olímpicos da juventude das américas, fase Sul-americana.

Em 2014 foi inaugurada a Casa do Atletismo de Barra do Garças com Emenda do Deputado Baiano Filho e
apoio da Prefeitura Municipal de Barra do Garças através do Prefeito Roberto Ângelo Farias. A Casa do
Atletismo abriga 32 atletas de alto rendimento, fornecendo 6 refeições diárias, acompanhamento médico,
dentário, fisioterapêutico psicológico e escolar.

Em 2014 a atleta Ana Carlina de Campos e Silva foi campeã das américas na prova dos 800 metros dos
jogos olímpicos da juventude das américas, fase Sul-americana em Cali – Colômbia.

Somam-se ainda as conquistas:

Pós- Graduado em Educação Física Escolar, Saúde e Qualidade de Vida.

Palestrante em Clínica de Atletismo Escolar.

Técnico Nível III da IAAF em Atletismo.

Dezessete convocações para a Seleção Brasileira de Atletismo em Eventos Internacionais.

Técnico ouro, prata e bronze em Jogos Pan-Americanos Juvenis, Paraolímpico e Escolar. 

Técnico 33 medalhas de ouro em Campeonatos Sul-Americano.

Técnico 53 medalhas de ouro em competições oficiais Nacionais.

Técnico finalista nos Jogos Olímpico da Juventude em Singapura, Nanjing e nas Paraolimpíadas de Pequim.

2010 jogos olímpicos sul-americanos da juventude Uberlândia.

2011 campeonato sul americano Cross Country Quito – Equador.

2012- campeonato sul americano de menores Mendoza-Argentina.

2012-Campeonato sul americano Cross country- Assunção- Paraguai.

2012-Campeonato sul americano de juvenis resistência del Chaco- Assunção-Paraguai.

2013 Olimpíadas escolares Sidney-Austrália.

2013 campeonato sul americano Cross country Concórdia-Argentina.

2014-Campeonato sul americano de juvenis- Cali Colômbia.
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2014-jogos olímpicos sul-americanos da juventude – Lima – Peru.

2014- Jogos Olímpicos da juventude Nanjing- China.

2014-Campeonato sul americano de menores- Cali colômbia.

2014-Técnico da Seleção de Atletismo do Brasil em Nanjing – China.

2015-Sul Americano Cross country – Santiago – Chile.

2015-Jogos sul americano de menores Santiago-Chile.

2016- Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo de menores.

Sivirino Souza dos Santos Pela imensa contribuição como esposo, pai, servidor publico, professor de
educação física, treinador e homem público no município de Barra do Garças e por onde passou sempre
ativo, participante no meio desportista com atleta e técnico de atletismo, sempre zelando pela melhoria do
esporte seja amador ou profissional, sempre presente contribuindo com o atletismo no Estado de Mato
Grosso e no Brasil, um verdadeiro apaixonado pelo esporte.

Assim, por todas estas razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissionais e pelas
contribuições nas áreas esportista e sociais por todos os relevantes serviços prestados ao nosso Estado, que
indiscutivelmente merece todas as honras a respeito.

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

Assim, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso homenageia uma personalidade pelo seu
sentimento de força, garra e paixão com o esporte mato-grossense.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Março de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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