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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N ' (i1/? /2019

Disp6e sabre concessio de titulo

de "Cidadio Jaquariunense". ao

Sr. Ademar Sampab:

A Cimara Municipalde JaguariOna aprova
Art. I ' - E conferido ao llustrissimo Senhor Ademar Sampaio, o titulo de

:Cidadio Jaguariunense '

Art. 2' - A honraria de que faz mengao este Decreto Legislativo, sera

entregue ao estimado Senhor Ademar Sampaio em sessio solene ou em data festiva
a ser oportunamente convocada peta Presid6ncia.

Art. 3' - As despesas decorrentes com a execugao deste Decreto
Legislativo onerario dotag6es orgament6rias especificas consignadas a Cimara
Municipal

Art. 4o - Este Decreto Legislativo entrari em vigor na data de sua
publicaQao, revogadas as disposig6es em contririo.

Secretaria da Cimara Municipal, 31 de maio de 2019

VEREADOR AFONSO t+6PES DX giUQA- SILVA
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⑤ Cfmara Municit)aide JaauariOna
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JUSTIFICATIVA

O Senhor Ademar Sampaio nasceu em Sio Paulo -SP. Em 22 de
dezembro de 1963. Velo para JaguariOna sem destino e nio sabia se ida morar, mas

foi acolhido com muita hospitalidade e resolveu ficar e formar sua familia na cidade
Nasceu em uma familia simples, teve um comego drduo trabalhou

por um periodo de empregado como auxiliar de almoxarifado, depois fez alguns bicos
de servente de pedreiro, vigilante noturno, catador de papelao etc.

At6 o dia que Deus abriu as portas para mim e comeceia trabalhar
no ramo de transportes de passageiros e motorista de taxi desde de 1995 onde atuou

at6 hole transportando o que ha de melhor: VIDAS.

Sempre foi ligado a arles especificamente a mOsica. Participou em
vdrios desfiles carnavalescos e tamb6m comegou a estudar flauta transversal.

ngressou na banda de JaguariOna onde toca at6 hoje,se sentido honrado nesses
trinta anos, morando , vivendo e participando de eventos culturais desta cidade.

sempre teve uma vida apoiada em principios valorosos e na busca de sempre ajudar,
compartilhar, ser 6tico, buscar o bem, nio esquecer a origem samples e familiar, fazer
ao maxims, honrar a palavra, ser familia, ser juste, ser correto, agradecer sempre, se
desculpar quando necessirio e quando errar, nio ser impiedoso, escutar, dividir,
corrigir, valorizar a id6ia alheia, nio roubar, nio prejudicar a ningu6m, ser um homem

de f6, de Deus e do bem
Mora em JaguariOna a 30 anos onde nasceu seu primeiro e Onico

filho a qualse orgulha muito
Atualmente o Ademar trabalha como taxista, e toca na Banda do

Maestro Paulo de Morais Penteado

Na sua humildade e simplicidade acredita que o bem 6 como uma
corrente forte, que pode se alongar atingindo a todos que necessitam de suporte, de

apoio e forma, por6m na sua visio ela jamais deveri ser rompida ou quebrada.
buscando sempre multiplicar seus dos, ou seja, as pessoas que se unem em busca
de ajudar, compartilhar e estar presente quando necessgrio.



Climara Municipalde JaguariOna
Estado cle S5o Paulo

Na sua meta familiar, esforgar-se ao mdximo para dar condig6es de

seu filho ser e tornar-se uma pessoa de bem, com bela familia e mantendo sempre
todos os principios os quads passa a ele dia-a-dia

A dedicagao para com todos, o imenso amor que cultiva em seu
coragao, por este municipio, o espirito de justiga, faz com que o Sr. Ademar Sampaio

merega este Titulo de Cidadania

JaguariOna, 31 de maio de 2019

VEREADOR AFON ?6 LOPE SILVA


