
GALERIA DE EX-PRESIDENTES DA CMLT 

1ª Legislatura 

Biênio: 1º 

Período/Ano: 1989 a 1990 

ADERBAL HOLZ 
 

 

 

 

 
 BIOGRAFIA  

Nasceu em Crisciúma, distrito de Sobreiro, município de Laranja da Terra-ES, no dia 
6 de maio de 1958. É Filho de Vantuil Rodrigues Holz e Dula F. Vervloet Holz. Casou-
se com Irani Kafler Holz e pai de Eduardo Kefler Holz. Iniciou sua vida profissional 
aos 7 anos na roça como lavrador e produtor. Foi comerciante e entrou na carreira 
política bem jovem sendo o primeiro presidente da Câmara Municipal de Laranja 
da Terra, em 1989, com 485 votos. Elegeu-se pela segunda vez a vereador com ... 
votos no ano ... Apoiou vários projetos e leis que trouxeram grandes benefícios à 
municipalidade.  

 

  



 

1ª Legislatura 
Biênio: 2º 

Período/Ano: 1991 a 1992 

CLAUDIO PAGUNG 

 

 

 

 

 
 BIOGRAFIA  

Nascido no Estado do Espírito Santo, em 25/05/1957. É filho de Cristiano Pagung e 
Divina Pagung. Casou-se com Iraci L. Pagung é pai de dois filhos. Concluiu o curso 
Técnico em Contabilidade foi contador e industrial por vários anos. Elegeu-se 
vereador em 15/11/1988 com 228 votos. Foi secretário da Câmara Municipal e 
Relator da Lei Orgânica Municipal. Elegeu-se prefeito em 1992 e reelegeu-se duas 
vezes seguidas com os mandatos de 2001 a 2008.  

 

  



 

2ª Legislatura 
Biênio: 1º 

Período/Ano: 1993 a 1994 

ALCINO JASKE 

 

 

 

 

 
 BIOGRAFIA  

Nasceu em 20 de dezembro de 1947 no distrito de Joatuba (Barra do Taquaral) em 
Laranja da Terra/ES numa família de sete irmãos. Filho de Carlos Jaske e Huldina 
Kutz Jaske. Casado, pai de quatro filhos. Atualmente mora em Santa Maria de 
Jetibá/ES. Iniciou sua vida profissional aos 14 anos na sapataria herdada de seu pai. 
Concluiu o Ensino Fundamental I, trabalhou como agricultor, foi maquinista na 
Escola Agrícola em Santa Teresa/ES. Homem empreendedor no ramo do comércio 
durante 35 anos em Laranja da Terra. Foi sócio de uma cerâmica e fabricou caixas 
de eucalipto para transporte de hortaliças. Foi jurado no Fórum de Afonso Cláudio 
por 20 anos. Entrou na vida política e elegeu-se vereador em 1992 sendo o mais 
votado daquele eleição, conquistando 334 votos, quantidade que o colocou na 
presidência da Câmara Municipal. Participou da aquisição de uma máquina Patrol, 
uma máquina carregadeira, da construção da Estação de Tratamento de Esgoto na 
Sede municipal e da construção do Campo de Futebol na comunidade Pão de Ló.  

 

  



 

2ª Legislatura 
Biênio: 2º 

Período/Ano: 1995 a 1996 

EURICO ALVES CABRAL 

 

 

 

 

 
 BIOGRAFIA  

Filho de Eurides Cabral e Francisca Miranda Cabral, nasceu em Mutum – MG em 
vinte e sete de abril de 1926. Casou-se com Delminda Lezi Passos Cabral e é pai de 
5 filhos. Dedicou-se à agricultura e ao funcionalismo público. Elegeu-se vereador 
em 15/11/1988 com 266 votos. Defensor da boa saúde e educação no município de 
Laranja da Terra também dedicou esforços para a melhoria das estradas para 
melhor escoamento da produção agrícola municipal. Atuante nas convenções 
partidárias. Aprecia muito a leitura da Bíblia Sagrada e dos jornais diários.  

 

  



 

3ª Legislatura 
Biênio: 1º e 2º 

Período/Ano: 1997 a 2000 

ARNALDO SEIBEL 

 

 

 

 

 
 BIOGRAFIA  

Nasceu em 12 de dezembro de 1949, neste município. Filho de Alberto Seibel e 
Laura Plaster Seibel. É Pai de 3 filhos no primeiro casamento e uma filha no segundo 
casamento. Começou a trabalhar com 10 anos de idade na roça da família. Entrou 
na carreira política em 1988 concorrendo a prefeitura. Elegeu-se vereador em 1996 
e foi presidente da Câmara Municipal por dois biênios. Sua principal bandeira foi 
em favor do produtor rural, com aparelhamento de agricultura e viabilizar o 
escoamento da produção.  

  



 

4ª Legislatura / Biênio: 1º e 2º 
5ª Legislatura / Biênio 2º 

Período/Ano: 2001 a 2004 e 2007 a 2008 

JOADIR LOURENÇO MARQUES 

 

 

 

 

 
 BIOGRAFIA  

Nascido em 10 de setembro de 1964, neste Município. De profissão lavrador, 
casado e pai de dois filhos. Fora eleito vereador por quatro mandatos, sendo 
detentor da maior votação de um candidato ao parlamento municipal, com 748 
votos. Exerceu o cargo de Presidente da Câmara Municipal em três oportunidades, 
quais sejam 2001/2002, 2003/2004 e 2007/2008. Em 2008 fora eleito Prefeito e 
reeleito no ano de 2012. 

 

 

 

  



 

5ª Legislatura 
Biênio: 1º 

Período/Ano: 2005 a 2006 

NORBERTO BINOW 

 

 

 

 

 
 BIOGRAFIA  

Nasceu em 9 de julho de 1952, em Timbuva, Laranja da Terra/ES. trabalhou na 
empresa Atlantic e passou três anos e seis meses na Alemanha no período de março 
de 1974 a setembro de 1977. Foi presidente da Comunidade Evangélica de 
Confissão Luterana da Vila de Laranja da Terra de 1994 a 1999. No quadriênio de 
2005 a 2008 foi eleito vereador onde presidiu a Casa de Leis no primeiro biênio. 
Atualmente é motorista e agricultor. É casado com Ilza Saibel Binow com tem 1 
filho. 

 

 

  



 

6ª Legislatura 
Biênio: 1º e 2º 

Período/Ano: 2009 a 2012 

ELCIO DORING 

 

 

 

 

 
 BIOGRAFIA  

Nasceu no distrito de São Luiz de Miranda, Laranja da Terra/ES. filho de Eduardo 
Doring e Regina Kumm Doring, pai de 3 filhos. É Casado com Cléria Marques Doring. 
Começou sua carreira profissional aos 11 anos como comerciante. Iniciou a vida 
pública em 1992, na segunda gestão municipal. Elegeu-se vereador por 6 vezes, 
sendo presidente por dois biênios. Dedicou-se à vida pública de forma honrosa e 
responsável sempre em busca de melhorias para o município e defendendo sempre 
os interesses do povo. Autor de vários requerimentos, indicações e projetos.  

 

  



7ª Legislatura 

Biênio: 1º 
Período/Ano: 2013 a 2014 

JAIRO MAYER 

 

 

 

 

 
 BIOGRAFIA  

Nasceu em Jequitibá, Laranja da Terra, tem 44 anos e é filho de Florêncio Mayer e 
Helena Ponath Mayer. 
Trabalhou na roça desde os 7 anos. Foi feirante por 8 anos no CEASA. Entrou na 
carreira política em 2004 elegendo-se em 2008 com 331 votos e reeleito em 2012 
com 428 votos, sendo o mais votado. Concorreu a Vice-prefeito em 2016. Autor de 
algumas leis e defensor da agricultura familiar. 

 

  



7ª Legislatura 

Biênio: 2º 
Período/Ano: 2015 a 2016 

JUDÁZIO SEIBEL 

 

 

 

 

 
 BIOGRAFIA  

Nasceu em Laranja da Terra, Sede, tem 49 anos e é filho de Waldemiro Seibel e 
Otília Fraisleben.  
Começou sua carreira profissional na Cerâmica Seibel aos 20 anos onde hoje é 
sócio/proprietário e gerente. Sempre esteve ligado à política devido a seu pai que 
foi vereador, prefeito e deputado estadual por duas vezes.  
Judázio foi vereador por 3 mandatos. Concorreu a vice-prefeito em 2009 e a 
prefeito em 2016. Autor de várias leis municipais e sempre procura manter um bom 
relacionamento com a população.  

 

  



8ª Legislatura 

Biênio: 1º 
Período/Ano: 2017 a 2018 

GILSON GOMES JUNIOR 

 

 

 

 

 
 BIOGRAFIA  

Nascido em Vitória, foi o mais jovem Presidente de Câmara da história da cidade 
aos 26 anos. 
Filho do ex-Deputado Estadual por quatro mandatos Gilson Gomes e da ex-
vereadora da Serra Sandra Gomes, suas raízes laranjenses remontam a seu bisavô 
Plínio Escopelli Gomes, cidadão que dá nome à ponte da cidade. 
Advogado, formado em história e pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, 
além de Filosofia, Antropologia e Sociologia teve sua atuação marcada pela 
reformulação e profissionalização do Poder Legislativo com medidas de 
reequilíbrio financeiro e investimentos em informática que permitiram a 
modernização da Câmara Municipal. 
Instituiu a primeira biblioteca da cidade, a comenda de Direitos Humanos e o 
auxílio-alimentação dos servidores. 

 

  



8ª Legislatura 

Biênio: 2º 
Período/Ano: 2019 a 2020 

WELERSSON JOSÉ MERCANDELE 

 

 

 

 

 
 BIOGRAFIA  

Nasceu em Baixo Guandu no ano de 1974, filho de Sebastiana Sélia Delboni 
Mercandele. É conhecido como Kiko Mercandele. Estudou e trabalhou no comércio 
de Baixo Guandu. Após várias visitas apaixonou-se por Laranja da Terra e aos 15 
anos migrou para o distrito de Sobreiro. Foi caminhoneiro e sempre ajudou as 
pessoas sem medir esforços. Neste período, além de ser caminhoneiro, abriu seu 
próprio negócio. É atualmente casado com Laila Ramone Prudente, com quem 
tem dois filhos. Em 2006 tentou a vida na Itália, onde permaneceu até 2009. Em 
2012 recebeu o convite para trabalhar na Secretaria de Esportes da prefeitura de 
Laranja da Terra onde desempenhou um excelente trabalho em prol dos 
munícipes. Candidatou-se a vereador por duas vezes, elegendo-se na segunda 
tentativa, em 2016. Sua gestão possui como pilares: Compromisso, transparência e 
diálogo aberto com a população. Atualmente é Presidente da Câmara Municipal - 
uma gestão da 8ª Legislatura, compreendendo os anos de 2019 e 2020. 

 

  



9ª Legislatura 

Biênio: 1º 
Período/Ano: 2021 a 2022 

JACKSON BULERIANM 

 

 

 

 

 
 BIOGRAFIA  

JACKSON BULERIANM, nasceu em Itaguaçu/ES em 28/08/1984. Filho de Odemar 
Bulerianm e Cleuza Valdete Crauzer Bulerianm. Formado em Administração e Pós 
Graduado em Gestão de Finanças. Trabalhou em Gráfica, foi estagiário do 
Banestes, foi vice prefeito e atualmente é vereador eleito sendo o mais votado do 
município para a 8ª legislatura e membro da comissão Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas. Presidiu a Câmara Municipal no biênio 2021/2022. 

 


