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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense a
José Carlos Padovam.

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 o Título de Cidadão Mato-Grossense a José Carlos Padovam.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

José Carlos Padovam, nasceu em 16 de Outubro de 1956, na cidade de Urânia, Estado de São
Paulo, filho mais velho do total de quatro irmãos (Maria Aparecida, Marlene e Edvaldo), cujos
pais são Antônio Padovam e Leonor Parras Padovam.
Aos 05 anos seus pais adquiriram terras e estabeleceram um pequeno comércio varejista de
secos e molhados no Distrito de Dallas, localizado no município de Palmeira d’ Oeste, Estado
de São Paulo. Neste vilarejo, José Carlos passou sua infância. Aos 7 anos José Carlos
trabalhava na lavoura e ajudava os pais no comércio da família, juntamente com seus irmãos.
Neste vilarejo o mesmo adentrou ao grupo escolar onde concluiu o quarto ano do ensino
fundamental na Escola Presidente Jhon Kenedy, sendo considerado à época, pelos seus
professores, como um dos alunos mais promissores que já adentraram aquele estabelecimento.
Desde novo, José Carlos nutria o sonho de prosseguir nos estudos e obter uma boa formação,
sonho este que foi interrompido quando o mesmo terminou o quarto ano do ensino primário,
uma vez que o local não oferecia as séries seguintes e sua família não tinha condições de
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enviá-lo à sede do município para que pudesse continuar sua vida escolar, uma vez que, a
época, o transporte escolar público era inexistente.
Entretanto, tais dificuldades não desanimaram o sonhador José Carlos que, no momento,
seguiu trabalhando ajudando sua família e, aos 20 anos, finalmente pode formar-se no Ensino
Médio, na Escola Augusto Cesar Serapião, através do Ensino Supletivo.
Antes de completar 21 anos, em junho de 1977 abraçou sua primeira grande oportunidade,
iniciando sua carreira bancária no Banco Itaú S/A, na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP.
Em 14 de Setembro de 1979 casou-se com sua atual e única esposa, Marlene Aparecida
Venturini Padovam. Em 11 de fevereiro de 1981 tornou-se pai pela primeira vez, de Marcela
Iane Venturini Padovam, filha esta que formou-se em Direito e Letras, e atualmente trabalha no
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no município de Cuiabá – MT.
Sua filha Marcela lhe deu sua segunda neta, que atualmente possui 07 anos e se chama
Mariana. Ainda no ano de 1981, em 14 de dezembro, José Carlos e Marlene tiveram o segundo
filho, José Carlos Padovam Junior, que mais tarde se formou em Matemática e Ciências
Contábeis, e atua junto com o mesmo na tradicional empresa da família, denominada Escritório
Orientador, no município de São José dos Quatro Marcos.
O filho Juninho, como é conhecido, é casado com Verônica Eliomar de Sousa, sendo que os
mesmos lhe conceberam dois netos, a primeira, Clara Vitória, que atualmente está com 12 anos,
e o segundo, Pedro, que está com 04 anos.
No ano de 1985, José Carlos seguia uma sólida carreira bancária, entretanto, queria novos
desafios. Foi assim que, quando surgiu a oportunidade, mudou-se para Mato Grosso, para o
município de São José dos Quatro Marcos, como subgerente do Banco Itaú S/A, sendo que, no
dia 30 de setembro de 1985 inaugurou a Agência do referido banco no município de São José
dos Quatro Marcos.
Sua vinda para o Estado de Mato Grosso, mais precisamente para o município de São José dos
Quatro Marcos, foi motivada por sua vontade de prosperar, enxergando no município, que a
época, possuía a 5ª maior economia do Estado, com uma população de aproximadamente 30
mil habitantes, uma grande oportunidade de crescimento pessoal e profissional. A economia do
município caminhava a passos largos, tendo como carro chefe a cultura do café, porém, possuía
ainda outras culturas como banana maçã, arroz, feijão e algodão.
Após inaugurada, a agência do Itaú logo tornou-se a mais movimentada do município,
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desbancando outras 5 instituições financeiras que já existiam à época. Devido ao seu destaque,
José Carlos foi convidado a trabalhar como administrador de empresas, finalizando sua carreira
bancária em setembro de 1986.
No ano de 1989 José Carlos levou sua experiência para a instituição de Ensino Miguel Barbosa,
onde ministrou aulas e trabalhou como assistente na direção da escola.
No ano de 1991, José Carlos foi nomeado, pelo então Governador Jayme Campos, como
Diretor Executivo da 28ª Ciretran de São José dos Quatro Marcos, ficando no referido cargo até
março de 1995. Foi neste cargo que o mesmo adquiriu experiência para seu futuro
empreendimento, como Despachante.
No ano de 1995 iniciou sua atividade empresarial, com a criação do Escritório Orientador, com
as atividades de Contabilidade e Despachante, voltadas especialmente ao público rural, público
este que enxergava como potencial nicho de mercado, desde quando estava na agência
bancária.
Após criação de sua empresa, José Carlos, trabalhou duramente para torná-la uma sólida e
conceituada empresa de Contabilidade, referência no município e região.
Além de suas atividades profissionais, José Carlos sempre se interessou por questões públicas,
políticas e sociais, tendo grande atividade nas mesmas.
Foi Presidente do Indaiá Atlético Clube no período de 1992 a 1996, onde formou uma
competente equipe de sócios colaboradores, elevando o clube a ser uma referência na região
em matéria de esporte, lazer e entretenimento.
Teve grande destaque no esporte municipal e regional, onde foi presidente da Liga Esportiva
Municipal por 09 anos, realizando inúmeros campeonatos que eram destaques no esporte
amador da região.
Participou ativamente das instituições Lions Club, maçonaria, e CONSEG, sendo que, do último,
foi presidente no período de 01/2011 a 06/2012.
Participou da diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de São José dos Quatro Marcos até o
ano de 2012, sendo um dos seus fundadores no ano de 1994. Nesse período teve grande
destaque na organização de Rodeios Amadores e Profissionais, tornando a festa do Peão do
município uma referência estadual.
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Sempre foi grande líder político, participando ativamente das decisões políticas do município,
chegando a exercer o cargo de vereador no ano de 1997. Em duas eleições, ficou entre os mais
votados, porém não conseguiu eleger-se devido a votos na legenda. Entretanto, mesmo fora
das disputas eleitorais, ainda tem grande admiração da classe política local e regional, sendo
considerado uma liderança política de grande destaque no município.
Atualmente continua seu trabalho social, dedicando-se a administração de uma casa de apoio a
pessoas que necessitam de tratamento de câncer, localizada no município de Barretos – SP,
projeto este que tem grande resultado dentro da sociedade quatromarquense.
Finalizando, José Carlos orgulha-se em ser um cidadão mato-grossense e quatromarquense,
sendo apaixonado por essa terra que criou seus 02 filhos, viu a chegada de seus 03 netos e lhe
deu uma infinidade de amigos
Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida
e merecida aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Dezembro de 2021

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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