
[ Página nº 1 ]

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
  Site Oficial: www.castanheira.mt.leg.br | E-mail: camara@castanheira.mt.leg.br

  Palácio "Eduardo de Freitas Martins" | Rua Mato Grosso, nº 186, bairro Centro, CEP 78.345-000, Castanheira / MT
 
 

Castanheira tem três novos Cidadãos Honorários!
Autoria: VIVALDO DA SILVA MELO

OUVIDORIA LEGISLATIVA | E-mail: ouvidoria@castanheira.mt.leg.br - Telefone/WhatsApp: 0800 878 2190
REGISTRADO e PUBLICADO em 03/12/2019 no endereço eletrônico: https://www.castanheira.mt.leg.br/castanheira-tem-tres-novos-cidadaos-honorarios/

O ano legislativo de 2019 não poderia terminar melhor! Ao conceder Título de Cidadania a três personagens da
história local, a Câmara Municipal permite uma leitura do que foi o seu próprio ano, marcado por lutas e pela
participação ativa no processo de construção de uma sociedade melhor.

Por força do Decreto Legislativo nº 05/2019, de autoria dos vereadores Lourival Alves da Rocha e Nildomar
Gusmão de Sousa, com a coautoria do vereador João Carlos Maria, foi concedido na 35ª Sessão Ordinária do
ano de 2019, o “Título de Cidadão Castanheirense”, por relevantes serviços prestados à comunidade, segundo
ordem de chegada ao município, a Francisco Luiz Valduga, Rosa Ferpotto de Lima e Silvana Marques Reis.

Suas  histórias  trazem  o  traço  comum  do  desejo  de  fixar-se  numa  nova  terra,  para  a  construção  de  um  novo
projeto de vida.

Vereador Nildomar Gusmão de Sousa na entrega do Título de Cidadão ao Srº Francisco Luiz Valduga (Sony).

Dos três, Francisco Luiz Valduga foi o primeiro a chegar. Paranaense de Palmas, esse filho do Srº Ivalino Valduga
e da Srª Imelda Binsfeld Valduga, hoje pai de dois filhos e avô de dois netos, nascido em 07/06/1961, chegou a

https://www.castanheira.mt.leg.br/decreto-legislativo-05-2019/
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Castanheira em 1981, com o objetivo de trabalhar de motorista num caminhão que transportava toras, com o
cunhado Pretto Lazaretti; 6 anos depois, ao optar por trabalhar com serviços eletrônicos, inseriria seu nome
como pioneiro na radiodifusão.

Na montagem do transmissor da Rádio, contou com a ajuda de seu amigo Delso, ao qual atribui alto grau de
profissionalismo. O empreendimento chegou a contar com 7 funcionários. Com seu término, trabalhou com som
de rua, eletrônica e sonorização em campanhas políticas e eventos sociais, especialmente na zona rural. No auge
das danceterias, inseriu a novidade na dinâmica da cidade. Com tanto talento no mundo da sonorização, acabou
ganhando o apelido de Sony da Eletrônica. Ao longo de décadas tem relevantes serviços à Prefeitura, como na
manutenção do Raio-X do Pronto Atendimento e nas engrenagens que sustentam os equipamentos do DAE.

Vereadores Lourival Alves da Rocha e João Carlos Maria na entrega do Título de Cidadã à Srª Rosa Ferpotto de
Lima (Dona Rosinha).

Rosa Ferpotto de Lima, 70, outra homenageada da noite, nascida na cidade de Álvaro Machado, interior de São
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Paulo, ganhou o apelido carinhoso de Dona Rosinha ao longo dos tempos de Castanheira, onde chegou em
1987. A porta de entrada foi a fazenda de Celso Sparavieri, onde o esposo João Epifânio Lima, falecido em 2009,
esteve empregado. Com a morte deste, não curvou-se ao destino, criando com denodo 9 filhos e netos.

Sua luta pela sobrevivência foi marcada pelo ingresso no serviço público, em 15 de janeiro de 1991, tendo
atuado, de forma dedicada, nos setores da Saúde, Educação e Agricultura, especialmente na área de serviços
gerais.

Aposentada, Dona Rosinha ainda encontra forças para coletar latinhas nas ruas da cidade, sendo vista com
facilidade todos os dias, nas primeiras horas da manhã. Dedicada ao lar, sua casa, na Rua Santo Antônio, no
bairro homônimo, sempre bem cuidada pelo toque carinhoso de suas mãos, é referência permanente de boa
acolhida.

Vereador Nildomar Gusmão de Sousa na entrega do Título de Cidadã à Srª Silvana Marques Reis (Drª Silvana).

Também referenciada no Decreto Legislativo de Lourival, Nildomar e João Carlos, Silvana Marques Reis é filha de
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Rancharia, no interior paulista, onde nasceu em 04/10/1970. Formada em Odontologia em Presidente Prudente,
chegou  a  Castanheira  em agosto  de  1994,  ingressando,  de  imediato,  no  serviço  público,  onde  é  efetiva,
prestando serviços na Secretaria de Saúde. Na Gestão Municipal dos anos de 2005 e 2006, Drª Silvana atuou
como Secretária da pasta no município.

Como muitos que chegaram a Castanheira, prestou serviços nas madeireiras Rezzieri e Vitória Régia, no auge do
ciclo da madeira, como cirurgiã dentista. A disposição em fazer da cidade sua morada definitiva contribuiu para
que, paralelamente ao serviço público, montasse seu próprio consultório e buscasse especialização contínua,
como em odontopediatria, prótese e gestão pública.

Com 25 anos de Castanheira,  Drª Silvana  faz eco aos pensares de Sony  e Dona Rosinha,  os outros dois
homenageados, quando fala em Castanheira:

Amo esse lugar, aqui consegui tudo o que tenho!


