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PROJETO DE DECRETO LEG[SLAT[VO N ' (21L J2Q]9

DisD6e sobre concessio de titulo
de "Cidadio Jaauariunense". ao
Senhor Nilson dos Santos.

A Cimara Municipalde JaguariOna aprova
Art. la . flconferido ao llustrissimo Senhor Nilson dos Santos o

titulo de "Cidadio Jaguariunense '

Art. 2' - A honraria de que faz mengao este Decreto Legislative,
sera entregue ao estimado Senhor Nilson dos Santos, 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 dotaQ6es orgamentarias especificas consignadas a
Cimara Municipal

Art. 4o - Este Decreto Legislative entrarg em vigor na data de

sua publicagao, revogadas as disposig6es em contririo.

Gabinete do Vereador David Hilirio Neto, 03 de junho de 2019
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Cfmara Municipal dc Jaguari6na
Estado de S5o Paulo

A Cimara Municipalde JaguariOna

Nilson dos Santos, naturalda cidade Londrina Estado do Parang. nasceu em

27 de janeiro de 1965. E filho de Pedro dos Santos e Carmellna dos Santos. E

casado com Ailda Lopes dos Reis dos Santos, pai de William Lopes dos
Santos e Wesley Lopes dos Santos e av6 do pequeno Miguel Refundini
Santos

Formado em administragao, chegou a Jaguariana, ha 25 ands, e foi contratado

pda empresa Bom Pastor Funeraria, como agente funeririo

Ap6s alguns anos devido a sua compet6ncia e dedicagao ao trabalho, foi
promovido a gerente administrative, onde exerce a fungal at6 hoje

Nesses 25 anos, morando e trabalhando na cidade, participou e ainda participa

direta e indiretamente, na vida de muitos municipes, na hora mats dolorosa de

uma pessoa. a morte de um ente querido

Infelizmente, nessas horas que perdemos o rumo e nio temos caminho certo a

seguir, ele com sua bondade e grande amor is pessoas, sempre aconchega e

consola a todos os familiares que sdo atendidos pda funeriria

E uma pessoa de muita honestidade, sinceridade e companheirlsmo nas

realiza96es de deus trabalhos, na conviv6ncia com familiares, amigos, e este

sempre valorizando o pr6ximo

Durante eases ands, paralelo a funeraria, realizou e reallza, v6rios trabalhos

sociais - Filantropia arrecadando alimentos e destinando as pessoas

carentes e as entidades de JaguariOna

Justificativa

Durante todos essen anon. serviu a comunidade de JaguariOna com muito
carinho e respeito, sua simplicidade e generosidade faz com que. essa

admiragao, por ele s6 aumente

VEREADOli David Hilirio Neto


