
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 05, DE 20 DE JUNHO DE 2018. 

 

Concede o Título de Cidadão Honorário de Lucas do Rio 

Verde-MT ao Exmo. Sr. Antônio João Vianna da Silva. 

 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde, 

Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte Projeto de 

Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º - De acordo com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal e o Regimento 

Interno, a Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, concede o 

Título de Cidadão Honorário de Lucas do Rio Verde – MT ao Exmo. Sr. Antônio João 

Vianna da Silva. 

 

Art. 2º - A referida concessão é pelos relevantes serviços prestados ao nosso 

Município e aos nossos Munícipes, e se dá por merecimento. 

 

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário João José Callai, 20 de Junho de 2018. 

 

 

 

 

MARIO FERNANDO GOMES PAEL 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATVA 

 

Breve Histórico:  
 
Sua chegada em Lucas do Rio Verde 
ANTÔNIO JOÃO VIANNA DA SILVA, nascido no antigo Estado da Guanabara-

Rio de Janeiro no dia 04/09/1961, veio para a cidade de Lucas do Rio Verde no ano de 2004.  

Antônio, Convidado pela família do amigo Luiz Carlos Ceconello, pediu exoneração 
do Estado do Paraná e junto com a família, acreditaram ser LUCAS DO RIO VERDE – MT, 
graças ao seu clima e localização regional, a cidade perfeita para criar os filhos, na época com 
7 e 3 anos de idade, mudando definitivamente para uma nova ETAPA. 

Iniciou dando aula no Cooensino 2000 e no ano de 2005 juntamente com a Buja (sua 
esposa), efetivaram na Prefeitura de Lucas do Rio Verde nas escolas municipais, formou 
nesse ano ainda, a primeira equipe de natação de Lucas do Rio Verde e nunca mais parou de 
dar aulas de natação.  

Em 1998, criou o Projeto EU POSSO NADAR nas dependências da Associação dos 
Funcionários da Cooperlucas, projeto esse visando atingir uma classe social de baixa renda 
em piscinas que não eram utilizadas durante a semana. Iniciou com 50 crianças. 

No ano 2000 o Projeto é abraçado pela Secretaria de Educação na nova piscina da 
também nova Escola Municipal Olavo Bilac, passando a atender quase 400 crianças e deste 
ano em diante só foi aumentando o número de participantes e os números de piscinas 
municipal.  

Entre 2009 e 2010, Janjão, como é mais conhecido, afastou-se do Projeto de natação, 
tentando incluir o mesmo no sistema do SESI a nível Estadual, infelizmente não alcançou e 
não teve o reconhecimento da importância do mesmo, sabendo que o Estado possui mais de 
14 piscinas construídas e sem uso adequado. 

Janjão assumiu a cadeira de vereador suplente pelo PDT em 2012 e retornou as 
atividades do Projeto agora denominado como “NÓS PODEMOS NADAR” e com mais 
participação de professores atuando juntamente com ele no Projeto e com o uso das 4 piscinas 
(03 municipal e 01 estadual), com horário também estendido a adultos com natação e 
hidroginástica das 7h as 23h, conseguiu atingir a marca de 1.200 participantes mensal, sendo 
considerado (pode se dizer assim) o maior Projeto Esportivo Social do Estado de Mato Grosso 
– MT. 

Com a esposa Buja, já aposentada, em Setembro de 2016, na data de seu aniversário, 
Janjão ganha de presente a tão sonhada aposentadoria. Neste mesmo ano, participam pela 
última vez de uma competição de natação agora como ATLETAS, SE DESPEDINDO DO 
PROJETO E DA CIDADE. 



Como era sonho a ser conquistado para nova FASE de sua família, em 2017, Janjão e 
Buja se mudam para praia dos Ingleses na Ilha da Magia como é conhecida, Florianópolis SC.  
Sonham ainda em surfar. 

Hoje, 2018 acompanham os acontecimentos com carinho dessa cidade que acolheu sua 
família e deixou trabalhar em prol de uma sociedade mais justa e melhor. 

De 2012 até hoje, o Projeto se sagra CAMPEÃO ESTADUAL DE NATAÇÃO, nas 
duas categorias que participa, com participações e boas classificações em Campeonato Centro 
Oeste e Jogos Escolar Brasileiro. 

A Família: 
Antônio é filho de Hugo José da Silva, oficial de Cavalaria do Exército Brasileiro e de 

Edith Vianna da Silva, possui três irmãos no qual um deles é gêmeo. 
Em 1985 casou-se com MARIA ALICE AGUIRRE AZAMBUJA (BUJA), também 

formada em Licenciatura Plena de Educação Física e se mudaram para cidade de Palotina PR, 
iniciando uma nova jornada em suas vidas longe dos parentes. Com a esposa teve dois filhos 
Palotinenses, RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA (1987) e FELIPE AZAMBUJA DA 
SILVA (1991), que aqui vivem até o presente momento. 

 
 

MARIO FERNANDO GOMES PAEL 
Vereador 

 

 


