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PROJETO DE LEI Nº 002/2016 
 
 
 
 
Dá nova denominação a Rua A, do Bairro Jardim 
Shangri-lá, de Nova Olímpia-MT para Rua 
Jucelino Vaqueiro da Costa e dá outras 
providências. 
 
 

     O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA – Estado 
de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são inerentes, com base no Art. 19. 
Inc. II, da Lei Orgânica e no Regimento Interno, faz saber que o Soberano Plenário da 
Câmara Municipal de Nova Olímpia aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte 
Lei:   
 
 Art. 1º Fica denominada a Rua A, do Bairro Jardim Shangri-lá de Nova Olímpia-
MT, para Rua Jucelino Vaqueiro da Costa. 
 
      Art. 2º Fica o Poder Executivo de Nova Olímpia-MT autorizado a proceder no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vigência desta Lei, medidas administrativas 
necessárias à sua aplicação com a inserção do nome nas placas de indicação e 
oferecer ciência às instituições e outros órgãos competentes. 
 
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
  Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, aos dezoito dias vinte e cinco dias do 
mês de março de dois mil e quinze. 
 
 
 

GENIBALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 002/2016 
 
   
 
 
  O motivo maior da apresentação desta proposição é homenagear de forma 
póstuma o Jovem JUCELINO VAQUEIRO DA COSTA, que na plenitude de sua 
juventude partiu de forma trágica do convívio de seus familiares, de seus amigos e foi 
morar com Deus.  
  
  Fica tristeza, saudade quando alguém parte, mas quando um legado de virtude é 
deixado, este legado passa a ser o ponto de conforto. 
 
  Há de ser sempre lembrado os gestos de bondade, de carinho do jovem Jucelino 
para com seus companheiros.  
 
  Havia a reciprocidade de consideração, diante da impossibilidade de qualquer 
gesto negativo deste jovem. 
 
  Para que eternize na memória das pessoas e fique conhecida a sua história para 
sempre apresento esta propositura. 
 
 
 
 Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, aos dezoito dias vinte e cinco dias do 
mês de março de dois mil e quinze. 
 
 
 

GENIBALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 
Vereador 
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PROJETO DE LEI Nº 002/2016 

ANEXO I 

 

BIOGAFIA 

 

Jucelino Vaqueiro da Costa, nasceu na cidade de Nova Olímpia no dia 15 de agosto de 1981. 

Filho de José Vaqueiro da Costa e Maria Tereza Valeriano da Costa. A saga da família começa 

com seu pai José Vaqueiro, mais conhecido por Zequinha que trabalhava em fazendas no 

Município e que e, 1986 resolve mudar-se para São Paulo com a família, lá trabalhando como 

segurança de agência bancária, mas que em 1991, não acostumando com a vida corrida da 

grande São Paulo, resolve retornar para Nova Olímpia, para ver seus filhos crescerem num 

ambiente mais seguro e tranquilo, depois de seis meses indo morar na Fazenda Baixa Verde e 

assim Jucelino vai gravando todas essas aventuras em sua memória. Seu pai na lida em 

fazenda e sua mãe cuidando da casa e dos filhos que estudavam em Barra do Bugres. Jucelino 

já adolescente auxiliava seus pais em serviços da fazenda, e dentro de pouco tempo começou 

a receber salário por seu trabalho e isso o deixava mais animado. A família Vaqueiro retorna de 

mudança novamente para a cidade e o motivo desta vez era nobre, Jucelino estava terminando 

o ensino médio e como é o sonho de todos os pais e dos jovens, ingressaria numa faculdade. 

Seu pai Zequinha presta concurso do município de Nova Olímpia para motorista e passa e 

toma posse logo em seguida, enquanto Jucelino começa a estudar na Escola “Wilson de 

Almeida”, onde termina o ensino médio. Jucelino inicia sua carreira profissional trabalhando loja 

de auto peças, na cidade de Tangará da Serra trabalha como estagiário na Agência da Caixa 

Econômica Federal, porém todo fim de semana reservado para passar com a família em Nova 

Olímpia. Era um jovem muito alegre, extrovertido e por isso tinha muitas amizades na região, 

principalmente em Barra do Bugres, onde divertia com os amigos. Num desses passeios a 

Barra do Bugres no dia 26 de março de 2.000 foi juntamente com os amigos passar o domingo 

num balneário conhecido por córrego da Ema, próximo ao Distrito de Currupira para 

comemorar a vitória do bloco de carnaval do qual fazia parte. Nesse dia uma tragédia vinha 

ocorrer, durante a diversão no córrego Jucelino que nadava muito bem percebeu que um amigo 

estava se afogando junto com a namorada, foi quando por instinto partiu para socorrê-los, o 

que fez inicialmente praticamente sozinho, até que seus outros amigos perceberam, e tiraram 

os dois da água. Jucelino que neste momento já estava cansado, ficou para traz, quando 

olharam no córrego Jucelino havia caído, um amigo correu para socorrer encontrando o ainda 

com vida, os amigos tentaram reanimá-lo, mas Jucelino teria tido um enfarto acompanhado de 

derrame cerebral e faleceu ali mesmo no local. Essa tragédia abalou a família, porque Jucelino 

aquele jovem de apenas dezenove anos, cheio de sonhos, partia para outro plano, deixando 

amigos e familiares consternados, restando hoje muitas saudades e  lembranças.  
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