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   M O Ç Ã O    DE     A P L A U S O 

 

    A Câmara Municipal de Poxoréu, por meio do 

Vereador Geovane de Souza Conceição, apresenta MOÇÃO DE 

APLAUSOS ao Senhor JESUALDO BANDEIRA DUARTE, nascido aos 13 

dias do mês de Outubro no ano de 1965, em Poxoréu, no Estado de Mato 

Grosso, Brasil. 

                          Ele é o nono filho de doze, filho de pais, de origem 

cuiabana. É um menino de personalidade forte, cresceu na região de 

Poxoréu, região montanhosa e de baixa cultura financeira, onde, o 

garimpo era a renda forte das famílias. 

                           Aos dezoitos anos de idade, alistou-se nos 

Serviço Militar.  Nessa trajetória do tempo militar, conheceu o amor de 

sua vida, uma moça rondonopolitana, sendo que após um ano de namoro, 

se casaram.  

                          Destarte, Jesualdo formou-se em Metalúrgico com 

ênfase nas áreas de soldas e solda elétrica e esquadrias metálicas no ano 

1989 em Poxoréu – MT. 

                                  Atuou como voluntário de Educadores e 

Treinadores de  Futebol junto ao “ Mestre Armando”, posto que  trabalhou 

quatros anos com jovens de oito a quinze anos, entre as categorias, “ 
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Pingos de Campeões e, categoria “B”, os quais foram campeões em vários 

campeonatos.  

                               No ano 1995 migrou para a capital do Estado de 

Mato Grosso, em busca de melhorias para a família, já que neste ano era 

proibida a extração de Diamantes em Poxoréu. 

                               No ano de 2.013, teve o segundo golpe de sua vida, 

pois foi diagnosticado com Glaucoma Bifocal e Bilateral, comprometendo 

assim sua carreira profissional tanto de segurança, como em uma de suas 

maiores paixões a Pedagogia. 

        Logo, no ano de 2016, ele decidiu retornar a sua 

terra raiz, onde teve os melhores anos de sua vida. Atualmente, o Srº 

Jesualdo vive a vida com a sua fiel companheira, sendo que os filhos logo 

vieram para junto de seus pais, com os netos para agraciar e colorir os 

dias, levando a vida e aproveitando as belezas naturais que  nossa terra 

possui de melhor para oferecer.  Assim, o Senhor Jesualdo vive com 

gratidão dia após dia. 

                              Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos 

valores que temos encontrado na pessoa de JESUALDO BANDEIRA 

DUARTE, temos a grata satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa 

homenagem. 

                             Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares 

Silva”, aos 04 dias do mês de dezembro de 2019. 

 

Vereador Geovane de Souza Conceição 

  


