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Ata da Sessio Solene de Entrega de Titulos Honorificos, realizada no Segundo
ano da D6cima Sexta Legislatura da Cfmara Municipal de Jaguariana,
acontecida aos cinco de dezembro de doin mil e dezenove, is dezenove horan,

no Teatro Municipa["Dona Zenaide", ]oca]izado na rua Alfredo Bueno, ] 151,
centro, desta cidade. Presidents Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo. Vice-
Presidente Sra. Cfssia Murer Montagner. Secretfrios Srs. Alonso Lopes da
Silva e Cristiano Jose Cecon. O Sr. Presidente solicitou a presenga dos

Senhores Vereadores para inicio da Sess5o, sendo feita a chamada onde foi
anotada a presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva,
Angelo Roberto Torres, David Hilfrio Nero, Jose Munoz, Rodrigo da Silva
Blanco, Romilson Nascimento Silva e Walter Luis Tozzi de Camargo
Deixaram de comparecer os Srs. Alfredo Chiavegato Nets, Cfssia Murer
Montagner, Cristiano Jose Cecon, Inalda Lucio de Barris Santana, Luiz Carlos
de Campos e Tail Camellini Esteves. Constatando n6mero regimental, o Sr.
Presidents, proHerindo as seguintes palavras: "Sob a protegao de Deus iniciamos
os nossos trabalhos",declarou aberta a Sessio jolene, comunicando a todos que
a mesma fora previamente convocada para que fosse feita a entrega de TiLulo
de Cidadania aos ilustres senhores: Luiz Carlos Motta, Jose Augusto Rosa,
Regis Tutti Seben, Carlos Alberto Basilio, Jose Bueno da Silva, Fabrizio Rosa,
Jose Alves Cordeiro, Jo5o A. Esmerindo, Antonio Maurizio Cordeiro Hossri e
Saulo de Castro Ribeiro. Composta a Mesa com os senhores Vereadores
presences, o Sr. Presidente designou uma Comissio para introduzir os
honlenageados em seus lugares de honda. Comissfio composta pelts Senhores
Vereadores Jose Muniz e Rodrigo da Silva Blanco. Coibposta Mesa, e os
Homenageados ocupando seus lugares, o Sr. Presidents convidou a todos os
presented para a execugao do nino Nacional e do Nino do Municipio de
JaguariOna. A seguir, o Sr. Presidente determinou a leitura do Curricula do Sr.
Luis Carlos Motta, homenageado com o Titulo de "Cidadio Jaguariunense
outorgado pele Decreto Legislativo n ' 312, de 19 de junho de 2019, de autoria
do Vereador Jose Munoz: "Luiz Carlos Motta: Natural de Ribeirio Proto,
nasceu em 24 de abril de 1959. Sua fonnagao primaria at6 o segundo grau,
incluindo formagao t6cnica, foi feita em Tupa, bem homo toda sua trajet6ria
universitfria, sendo ele Bacharel em Ci6ncias Contfbeis, em Administrag5o de
Empresas, em Ci6ncias Licenciatura de Primeiro Grau, em Ci6ncias coin
Habilitagao em Matemftica--Licenciatura Plena e Esquema I Licenciatura
Plena e ainda fez vfrios Cursor de Extensio Universitfria. Professor de ensino

Superior na Unimar-Universidade de Marina, na area de Matemftica e

⑤



Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

Professor de Curso T6cnico Profissionalizante. Atualmente 6 Comerciario,
embora estda afastado da empresa para exercer a fungao de diretor sindical,
onde ocupa o cargo de presidente da Fecomercifrios Federagao dos
Empregados no Com6rcio do Estado de Sio Paulo. E Associado do Sindicato
dos Empregados no Coln6rcio de Tupa, onde desempenhou vfrias atividades
em vfrios carlos naquela entidade; 6 Membro do Conselho de Representantes
da Federagao dos Empregados no Com6rcio do Estado de S5o Paulo
Delegado Federativo do Sindicato dos Einpregados no Com6rcio de Tupa.
Diretor Presidents da Federagao dos Empregados no Com6rcio do Estado de
S5o Paulo. Segundo Vice Presidents da Confederagao Nacional dos
Empregados no Com6rcio. Entidade que Lem 30 federag6es filiadas e
representa 12 milh6es de trabalhadores. Na Central Sindical International 6
Diretor Vice Plesidente da maior organizagao Sindical do lnundo, que
representa 175 milh6es de trabalhadores, atl'avis dos deus 311aflliados em 155
parses e territ6rios. Sempre procurando ampliar sous conhecimentos participou
e participa de Cut'sos, Confer6ncias e seJninarios, no Brasile no Exterior, sobre
sindicalismo, cooperativismo, entre outras coisas. Na sua vida publica e
sindical ocupou vfrias fung6es: Vice Presidente do Secretariado Professional
do Comdrcio, Servigos e Siinilares Filiado a UNI Union Netword
International; Fundador e Presidents da Cooperativa Habitacional dos
Comerciirios do Estado de S5o Paulo (licenciado); Representante titular no
Conselho Regional do SESC (Servigo Social do Com6rcio) no Estado de S5o
Paulo nolneado em 2015. (licenciado). Conselheiro Administrative do
Desenvolve-SP Ag6ncia de Desenvolvimento Paulista - 2015 a 2018;
Deputado Federa[ e]eito com 75.2]8 votos nas e]eig6es de 7 de outubro de
2018, ocupa a 56' Legislatura na Camara, homo Deputado Federal, desde I ' de
fevereiro de 2019. Mandate de quatro antes. Diretor 2' Vice-presidents
ACESP Associagao dos Canals Comunitfrios do Estado de Sio Paulo
Dianne dente rico curricula, o Deputado Luiz Carlos Motta tem sempre os olhos
voltados para as cidades do interior, em especial, do Estado de Sio Paulo a
quem representa, e Jaguariana este entry essay cidades, e quantas benfeitorias
para cg vieram pdas suas iniosl Delta forma, temps orgulho de, nesta nolte,
chamar nosso Deputado de inn5o, pols hole ele se torna um jaguariunense
coJno n6s. Parab6ns por elsa honraria merecida." A seguir, o Sr. Presidents
determinou a Leitura do Terino de Entrega do Titulo de Cidadgo Jaguariunense
ao llustrissimo Senhor Luiz Carlos Motta. A seguir, o Sr. Presidents
determinou a entrega do Titulo ao Homenageado, convidando o Vereador Jose
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Mtmiz, autos do Projeto para faze-1o. Tendo eln vista comprotnissos
anteriorjnente agendados do Deputado Luiz Carlos Matta, o Sr. Presidents
abriu a palavra o Sr. Deputado, senhor Luiz Carlos Motta que, na tribuna,
primeiramente, cumprimentou a todos que se fazialn presented e que deixaram
uln pouquinho os lares para estarem if prestigiando aquele evento; agradeceu
ao Presidente Walter e em name do Vereador Jose Muniz cumprimentou os
demais Vereadores, dizendo que eln nome do Capitao Augusto, companheiro
deli de partido, amigo de Calnara, que ele o fbz ficar segunda, terra, qual-ta e
quinta feiras com o Capitao Augusto, porque des tinham lml relacionamento
muito bold; parabenizou em name dole e do Capitao Augusto todos os demais
homenageados; parabenizou o Capitao Augusto que era um grande parlamentar
e ele tinha se espelhado muito no trabalho dole na Cfmara Federal, inclusive
parabeniza-lo pda vit6ria do dia anterior, onde o Capitao Augusto foirelator do
projeto anti crime do Sergio Mora, lutou desde o comego daquela Legislatura,
quando deu entrada, naquele projeto na Casa, o Capitao Augusto foi um
batalhador; disse que ele tinha a certeza de que n5o tinha saido do jeito que ele
queria, mas o parabenizou por aquela belfssima vit6ria no dia anterior no
Congresso Nacional, na Cfmara Federal, o projeto tinha ido para o Congresso,
e demais assuntos de interesse n5o s6 dos trabalhadores, mas de toda populagao
jaguariunense, o Capital Augusto tinha sido um grande parlamentar; disse que
ele tinha a honra de ser do ]nesmo partido do Capital Augusto; saudou os
amigos, dirigentes sindicais que se faziam presented naquela solenidade, os
assessores da Fedex'al, o Hilho deli, o Mateus, que fez questao de estar la,
naquele molnento, e comentou que para ele era um dia muito feliz, um grande
prazer, ulna satisf aWaD, quando se recebia a maior honraria de uma cidade e por
unanimidade, ele gostaria de agradecer a todos os Vereadores daquela Casa, e
ele achava que a responsabilidade doles aulnentava dada dia mais, entao, ele
gostaria de agradecer; disse que ele foi if homo Parlamentar e queria usar tanto
da sua experi6ncia nas quest6es de projetos que ele tinha 6eito em todo o
Estado de Sio Paulo, f'azer ]a uin colnprolnisso de parceria com os Vereadores,
com o Prefeito da cidade, e des tinham a experi6ncia da Cooperativa
Habitaciona[, de creches, de cursos de qua]ificagao, que ewes queriam ]evar if
junta com des, junto com o Prefeito, e tamb6m, a16m de parlamentar ele queria
ser, naquele lnomento, parceiro, onde a responsabilidade deli, que ele ja
conseguiu alguns recursos atrav6s do Vereador Jose Muniz has, ele queria
fazer e assumir aquela parceria if com des e o que ele pudesse, queria fazer,
assuinir e ajudar naquela parceria com Jaguariana; agradeceu a todos e mats
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uma vez desejou uma boa nolte a todos. A seguir, o Sr. Presidents determinou
a leitura do Curriculo do Sr. Jose Augusto Rosa, homenageado com o Tftulo de
Cidadio Jaguariunense", outorgado polo Decreto Legislativo n ' 287, de 04 de

novembro de 2018, de autoria dos Vereadores Angelo Roberto Torres e
Alfredo Chiavegato Nato: "Jose Augusto Rosa: Nascido na cidade de Ourinhos,
Jose Augusto Rosa, popularmente conhecido homo Capitfio Augusto, 6 militar
da rese[va e Deputado Federal. Este en] sua primeira legislatura da Cfmara dos
Deputados, sendo eleito polo Partido da Repablica. Capitao Augusto 6 fundador
do Partido Militar Brasileiro (PMB), que ngo conseguiu o nQmero necessgrio de
assinaturas para ser criado antes das eleig6es de 2014. Ingressou na Policia
Mllitaj ' do Estado de Sio Paulo, em 1988, no 8' Grupamento de Inc6ndios do
Compo de Boinbeiros, na cidade de Santo Andre, onde alcangou a Primeira
colocagao na classificagio gerd, podendo dessa forma optar em ser classificado
no Segundo Batalh8o da Polfcia Militar Rodoviaria, em Baum. Concluiu o
Curse de Especializagao eln Trfnsito Rodovifrio e homo foi classificado entry
os primeiros colocados p6de optar em ser classificado no Terceiro Pelotio da
Terceira Companhia da Policia Militar, em Ourinhos. Eln 1991, foi aprovado
para 87 vagas iniciais na Academia de Poiicia Militar do Barra Branco,
permanecendo at6 1994, quando se formou Aspirants a Oficial. Em 1995, colno
Aspirante a Oficial, assumiu o Cotnando do Policialnento Tftico M6velda
Zona Norte da Capital Paulista. Ein 1995 foi promovido ao Pesto de Segundo
Tenente PM, em Ourinhos, onde exerceu vgrias fung6es e, em 1998 foi
promovido ao porto de Primeiro Tenente da PM. Assim, em 2009 foi
promovido ao Posto de Capitao da PM, exercendo a fungal de Comandante de
Primeira Companhia do 31' do BPMI, at6 2013, posterior'nlente assumiu a
CheHia de Segal de Pessoal. No ano de 2014 foi eleito Deputado Federal
Como parlamentar, apresentou inOmeros proyetos, dente'e os quais destacam-se:
Projeto Angra Dole, que busca instituir a i'egiao de Angra Dole homo Area
Especialde Interesse Turistico, composta por vfrios intmicfpios dos Estados de
S&o Paulo e Parang, homo Chavantes, Ribeirgo Claro, Car16polis e muitos
outros; Projeto de Lei 1767/2015, que consiste em conceder status de
manifestagao da cultura nacional do rodeio e a vaquejada; competig6es com
animais praticadas, principalmente, no interior do Brasil. Desta foi-ma fez valor
como esporte, favorecendo assim o nosso Municipio na cultura do rodeio, onde
Jaguariana 6 conhecida mundialmente. Por todd o exposto, nosso homenageado
merece a concessio delta honraria, se tornando dignamente uju Cidadio
Jaguariunense." O Sr. Presidente determinou a leitura do Terms de Entrega do
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Titulo de Cidadio Jaguariunense ao Sr. Jose Augusto Rosa. A seguir, o Sr.
Presidente determinou a entrega do titulo ao Homenageado, convidando o
Vereador Angelo Roberto Torres autor do Projeto para faze-1o. A seguir, o Sr.
Presidente determinou a leitura do Curricula do Sr. Regis Tutti Seben
homenageado com o Titulo de "Cidadio Jaguariunense", outorgado pelo
Decreto Legislativo n ' 309, de 15 de maid de 2019, de autoria do Vereador
David Hi16rio Nero. "Regis Totti Seben: Nascido na cidade de Londrina; filho
de Regis Antonio Seben e Vanda Totti Seben. E casado com a Senhol'a Olieti
e pai de Fernanda e Vitor Alvaro- O senhor Regis 6 6ormado em Engenharia
Civilpela Instituigao Universidade Estadualde Campinas UNICAMP e MBA
em Administragao de Empresas, com 6nfase em Meir Ambiente, pda
Instituig5o Fundagao Get01io Vargas. Em 1995 velo com a familia moi-ar em
Jaguariana. O motive para fixar resid6ncia nests Municipio, dente-e outros
atrativos, foi principalmente, a simplicidade e a gentileza que observou nas
pessoas ao visitar a cidade e tamb6m, pelos bons servigos aqui prestados. Na
6poca, observou, ainda, que JaguariOna flcava muito pr6xima a cidade de
Campinas, a qualoferecia um campo muito grande de estudos para a formagao
dos filhos. Seu primeiro trabalho nesta cidade foi homo comerciante, quando
adquiriu um mercado, no Bairro da Nova Jaguariana e, naquela 6poca, a16m das
vendas, foi adquirindo maiores conhecimentos na sua flea de formagiia
acad6mica, e dia a p6s dia, aumentava seus empenhos nas causas ambientais, se
envolvendo em projetos que beneflciariam toda nossa regiao. Podemos afirmar
com total satisfag5o que Jaguariana teve o privi16gio de receber no quadro de
servidores da Prefeitura Municipal, o Senhor Regis Totti Seben, que por muitos
anon desenvolveu inQmeros proletos para beneficiar o crescimento ordenado de
toda a cidade, fosse na area ambiental, ou em qualquer outta area que dele
dependesse o trabalho. O senhor Regis 6 uma dessas pessoas que abraga a
causa que Ihe 6 apresentada e trans6orma uma tarefa eln grande realizagao
pessoal, por isso, tudo o que Ihe foi designado, 6oi concluido coin muita
responsabilidade e total dedicagio. O titulo de cidadania serf maid uma
honraria feliz, que podemos Ihe agraciar e com ele agradecer toda dedicagao e
carinho cold que tratou e trata este Municipio. Parab6ns e ]nuito obrigadol"A
seguir foi feita a leitura do Terino de Entrega do Titulo de Cidad5o
Jaguariunense ao llustrissimo Sr. Regis Tutti Seben. A seguir, o Sr. Presidents
determinou a entrega do titulo ao Hoinenageado, convidando o Vereador David
Hilfrio Neto autor do Projeto para faz&-lo. A seguir, houve a apresentagao do
Grupo Musical "Trio Sarapalha", com a mCisica "Asa Bianca" de Luiz
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Gonzaga. Durante apresentagao do Trio Sarapalha, o Deputado Luiz Carlos
Motta teve de se ausentar da t'etmigo por outros compromissos agendados
ateriormente. A seguir, o Sr. Presidente determinou a leitura do Curriculo do
Sr. Carlos Alberto Basilio, homenageado com o Titulo de "Cidadio
Jaguariunense", outorgado pele Decreto Legislativo n ' 3 19, de 16 de outubro de
2019, de sua autoria:"Carlos Alberto Basilio: Nasceu em Lavras, Minas Gerais,
tem 53 anon, 6 casado e tem quatro filhos, Felipe, Gabriel, Heloisa e Ana
Carolina. Formou-se em Administragao, em 1985, e 6 p6s-graduado em
Logistica, mora em Jaguariana desde dezembro de 2000. Chegando aqua
encontrou uma cidade muito acolhedora e que Ihe deu oportLmidades de f azer
argo di6erente, em prol daqueles que necessital-n e solicitam sua ajuda.
Atualmente, trabalha homo impresario no i'amo do com6rcio, colno proprietario
do Bar Avenida, na Vila 12 de Setembro. Na sua humildade e simplicidade
acredita que o bem 6 homo uma corrente forte, que pode se alongar atingindo a
todos que necessitam de suporte, de apoio e forma, e na sua visio ela jamais
deve ser }'ompida ou quebrada, buscando sempre multiplicar gems dos, as
pessoas que se unejn em busca de ajudar, compartilhar e estar presence quando
necessfrio. Em sua meta familiar, esforga-se ao mfximo para dar condig6es aos
sous filhos de sel'em pessoas de bem, com betas familial e mantendo selnpre
todos os principios que shes pasha dia a dia. O senhor Carlos Alberto empenha-
se ao mfximo na sua area professional, buscando satisfazer today as
expectativas de seus colaboradores e clientes; 6 uma pessoa decidida, mas
procura tomas suas decis6es sempre balanceando a razio e o coragao, pois babe
que desta forma sentir-se-f seguro e correto coin todos que dole precisein. Sua
dedicagao com todos e o imenso amor que cultiva em seu coragao por esse
municipio, faz com que o Senhor Carlos Alberto Basilio merega este Tftulo de
Cidadania." O Sr. Presidents detemiinou a leitura do Terms de Entrega do
Titulo de Cidad5o Jaguariunense ao llustl-issimo Sr. Carlos Alberto Basilio. A
seguir, o Sr. Presidente entregou o titulo ao Homenageado, uma vez ser autor
do P]'ojeto. A seguir, o Sr. Presidente determinou a leitura do Curricula do Sr.
Jose Bueno da Silva coin o Titulo de "Cidad5o Jaguariunense", outorgado polo
Decreto Legislativo n ' 320, de 16 de outubro de 2019, de sua autoria: "Jose
Bueno Da Silva: O senhor Jose Bueno da Silva nasceu em Buena Brandao/MG,
e 6 morador desta cidade ha 60 anos. Filho do Sr. Francisco e de Dona Maria,
ele 6 um homem privilegiado por Deus, tends completado com muita lucidez e
saade, 102 ands de vida, e assim, podendo escrever sua hist6ria com lnuitas
b6ngaos, vendo seus nave filhos nascerem e Ihes presentearem com 24 netos,
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33 bisnetos e 10 tataranetos. Sio poucas as pessoas que podem se gabar de ter
uma vida t5o rica em hist6rias para contar e o Jose Buena, felizmente, 6 uma
excegao a regra. A cidade de Jaguariana 6 privilegiada por abragar o senior
Jose Buena homo Hilho desta terra, pris aqui existem muitos descendentes dole
Today as gerag6es da familia Bueno s8o pessoas de bem, pessoas que exalam
alegria, respeito, f6, amor ao pr6ximo e dedicagao ao nosso Municipio, das
maid variadas formal, e tudo isso gragas aos ensinamentos desse Senhor que
nos orgulha polo seu amor aos seus e a Jaguar'iona. As pessoas que completaln
e ultrapassam os 100 ands, guardam no olhar e na pele as marcas de toda uma
vida, a]6m de todas as possibilidades. Guardam eln si uma infinidade de
conhecimentos. Com das aprendemos a lidar com as "feridas" de uma forma
admiravel, pois t6m o dom de suavizar o que ja foi doido, frduo e triste; e com
lucidez e calmaria, nos ensinam e provam que a vida precisa ser vivida um dia
de dada vez. Seu Jose da Silva Bueno 6 assim e assim serfINada maid temos a

acrescentar para justificar o ]nerecimento ao titulo de Cidadio Jaguarianense
que agora o entregamos. Se exists uma palavra para expressar esse moments e
todd nosso sentiments a ele, 6 tgo somente: Gratidio. Muito obrigado por judo
que fez, representou, representa e presenteou Jaguariana. Parab6nsl" A seguir,
foi fella leitura do Termo de Entrega do Titulo de Cidad5o Jaguariunense ao
llustrissimo Sr. Jose Buena da Silva. A seguir, o Sr. Presidente entregou o titulo
ao Homenageado, ulna vez sel ' o autor, eln ineio a muitas salvas de palmas em
p6 de todos os presences no Teatro Municipal e em meio a muita emogao. A
seguir, o Sr. Presidents determinou a leitura do Curriculo do Sr. Fabrizio Rosa,
homenageado com o Tltulo de "Cidadio Jaguariunense" outorgado polo
Decreto Legislativo n ' 321, de 16 de outubro de 2019, de sua autoria: "Fabrizio
Rosa: Nasceu na cidade de Campinas, em 1973, fllho de Antonio e Antonia
Rosa. Casou-se coin Fernanda e 6 pai de Lucas e Enzo. Advogado criminalista,
p6s graduado e Mestre em Direito Penal, possui um vasto curriculutn na area
acad6mica. Durante onze ands, (2003/2014) foi professor na PUC Pontificia
Universidade de Campinas; por sein anos (2004/2009), ministrou aulas na FAJ

Faculdade de Jaguariana; no periods de 1999 a 2003, foi professor na UNIP
Universidade Paulista; foi tamb6m, professor do curio de P6s-graduagao da
M.ETROCAMP-Faculdade Integrada Metropolitana de Campinas, nos ands de
2000 a 2004 e de 2003 a 2006, professor na FACAMP-Faculdade de Campinas
Foi tamb6m, professor do Curse MBA ejn LLM Direito Coorporativo do Grupo
IBMEC. Exerceu ainda, a fungal de Coordenador do Curio de Direito na
POLICAMP-Instituto Bandeirantes de CiCncia e Tecnologia. Atualmente, o
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senhor Fabrizio 6 Coordenador do Curse de Direito do Centro Universitfrio de

Jaguariana UNIFAJ, onde tamb6m 6 professor de Direito Penal, Processo Penal
e Estfgio Supervisionado em Prftica Juridica Penal. Neste Municipio, Doutor
Fabrfzio inaugurou, ejn 2004, o Curso de Direito da entio FAJ Faculdade de
Jaguariana, tends ministrado a primeira aula para os primeiros calouros daquele
ano e at6 hoje mant6m vinculo colno Docente no agora Centro Universitfrio de
Jaguari6na. A dedicagao para com todos e o imenso amor que cultiva em seu
corag5o por este Municipio faz com que o senhor Douto] Fabrizio Rosa se tome
um Cidad5o Jaguariunense, a parter dente Titulo que agora teremos o prazer de
entregar. Parab6ns por coda sua trajet6ria acad6inica e, principalmente, por
f azer da nossa Jaguariana, sua Jaguariana." Em seguida foi feita a leitura do
Terms de Entrega do Titulo de Cidadio Jaguariunense ao llustrissimo Sr.
Fabrizio Rosa. A seguir. o Sr. Presidente entregou o tltulo ao Hoibenageado,
uma vez ser o autor Projeto. Houve mais uma Apresentagao do Grupo Musical
Trio Sarapalha", coin a mOsica "Adinirfvel Gado Novo", de 26 Ramalho. A

seguir, o Sr. Presidents detenninou a leitura do Currfculo do Sr. Jose Alves
Cordeiro homenageado coin o Titulo de "Cidadio Jaguariunense", outorgado
polo Decreto Legislativo n ' 322, de 06 de novembro de 2019, de autoria do
Vereador Rodrigo da Silva Blanco: "Jose Alves Cordeiro: Jose Alves Cordeiro
nasceu em 21 de outubro de 1957, na cidade de Quintana/SP; 6 filho de Arlindo
e Dalva Cordeiro, e 6 pai de tr6s Hilhos. Wagner (in meinorian) Patricia e
Weslley; tem 4 netas e 12 imlios. Morou em Campinas por 30 anon, se
divorciou, e se mudou para Jaguari6na em 21 de abrilde 2001, onde conheceu a
sua atual esposa, Maria das Gragas Pedroso; juntos est5o h£ 18 anon. Pinter
aut6nomo, bem conceituado, com 6timas refer6ncias, principalmente, aqui em
Jaguari6na, onde tem clientes em excel&ncia e fi6is ao seu trabalho. Homem
honesty, trabalhador, dinaialico, comunicativo, alegre e extrovertido, e que tele
uma popularidade imensa na cidade e muitos aibigos, e tem certos amigos que
para ele sio colno fllhos. Seu hobby favorito 6 cantar lnoda sertaneja com
amigos e parceiros de masica, mas santa s6 para alegrar a galera e porque
adora, mas ngo se acha cantor nao, seu astra16 f antastico, que contagia a todos
a sua volta. E um ser humana sem maldade nenhuma no seu coragao, que este
sempre disposto a aludar o pr6ximo. Pessoas homo ele merecem o
reconhecimento e a gratidao de toda a cidade, por isso etta honraria que Ihe
concede o Titulo de Cidadio Jaguariunense, que recebeu o apoio de todos os
Vereadores e foi aprovado por unanilnidade de votos. Parab6nsll" O Sr.
Presidents determinou a leitura do Torino de Entrega do Titulo de Cidad5o



③ Cfmara Municipal de J89uariQn@
Estado de Silo Paulo

Jaguariunense ao llustrissimo Sr. Jose Alves Cordeiro. A seguir, o Sr.
Presidents detemlinou a entrega do Titulo ao homenageado, convidando o
Vereador Rodrigo da Silva Blanco, autor do Prqeto para faze-1o. A seguir, o
Sr. Presidente determinou a leitura do Currfculo do Sr. Joie A. Esmerindo
homenageado com o Titulo de "Cidadio Jaguariunese", outorgado peso Decreto
Legislativo n ' 323, de 06 de novelnbro de 2019, de sua autoria. "Jo5o Alberto
Esmerindo: Nasceu em Princesa Isabel, no estado da Pat'alba, num 15 de
janeiro, ha sessenta anon atrfs. Filho de Manoel e Terezinha, casou-se a
priineira vez coin a paraibana Maria Ad61ia, com quem teve o filho Ricardo, ja
com 34 ands. O destino levou Maria Ad61ia, mas Ihe apresentou, tempos
depots, Eliete, baiana de Mansidao, com quem refez sua vida, de puja Lmiao,

nasceu, aqua em Jaguari6na, a linda Maria Tereza, hoje com ll anos.
Conheceu as primeiras palavras eln escolas rurais, la na Paraiba, quando os
professores eraln indicados de acordo coin cainpanhas political, e Hein sempre
Crain os melhores, por isso, coin onze anon, conseguiu it estudar em Triunfo, no
estado do Pei'nambuco, onde, praticamente, comegou tudo de novo, desde a
primeira s6rie at6 o Oltimo ano do, entao, ginasio. Dianne das dificuldades que
atravessou ein sua vida, nio conseguir dar continuidade aos estudos. Quando
completou 18 anon, saiu da Paraiba, procurando novas oportunidades na Regiao
Sudeste, chegando em 1977, no Rio de Janeiro. Faso dificil em sua vida, pols
longe da familia, com pouco para sobreviver, viveu dias sofridos. At6 que um
primo conseguiu para ele um emprego em uma cantina, dentro de uma
construtora, e depois disco, conseguiu, com muito Gusto, ural ' todos os
documentos necessfrios para trabalhar coma ajudante de bombeiro hidrfulico
Trabalhou nests local por um ano e meio e saiu de la meir oficial, naquela
profissao. Viajou para S5o Paulo para conhecer um tio, que se tornou seu
segtmdo pai. Este o convidou para vir coin ele para S5o Paulo, com a
oportLmidade de trabalhal ' na Coinpanhia Antarctica Paulista, hde, AMBEV
Por6m, quando ele saiu da construtora, para voltar em Sdo Paulo, ja em 1979, ja
nio era tio f acilentrar na Antarctica e teve que trabalhar numa metalargica, at6
surgir uma nova vaga, que aconteceu no final daquele ano, quando pdas gragas
de Deus e a ajuda de seu querido tio, ele conseguiu entrar numa das melhores
einpresas do Brasil, a Antarctica. Trabalhou nela dul'ante 18 ands, entre Sio
Paulo e a filial eln Joio Pessoa, onde foi dar treinamentos em sua area de
produgfio, na 6poca, e ja era um lider. Ficou na filial por um bom tempo, mas
devido a sa(lde de seu nilho, voltou para Sio Paulo. Tempos depois, foi
transferido para outra filial, e recebeu a proposta para trabalhar na Cervejaria
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Paraense, dentio da pr6pria Antarctica, aqua em Jaguariana. Foi assim que,
pdas b6ngaos de Deus, vierain ]-nord ' nesta cidade, que aprendeu a amar, e
tomou-a sua. Aqui fez Brandes amigos, e construiu sua hist6ria, firmou sua
familia. O Sr. Joie Esmerindo 6 um exemplo de cidadao, de genre que luta, que
ngo meds esforgos para realizar sells sonhos, que se apega a Deus e conquista
deus objetivos. E ulna pessoa que, de uma forma ou de outra, contribui para que
o Municipio cresga, pris uma cidade 6 formada por pessoas de bem, que lutam,
que amal, que constroem. Parab6ns, Sr. Joie. Hole o senhor se torna un]
cidad5o Jaguarianense." Em seguida fbi feita a leitura do Termo de Entrega do
Titulo de Cidadio Jaguariunense ao llustrissimo Sr. Jo5o A. Esmerindo. A
seguir, o Sr. Presidente entregou do Titulo ao homenageado, por ser o autor do
Projeto. A seguir, o Sr. Presidents determinou a leitura do Cuniculo do Sr.
Antonio Maurizio Cordeiro Hossri homenageado coin a "Medalha e o Diploma
de M6rito Desportivo e Cultural", outorgado polo Decreto Legislativo n ' 324,
de 06 de novembro de 2019, de sua astoria. "Antonio Maurlcio Cordeiro
Hossri: O Senhor Antonio Maurizio Cordeiro Hossri nasceu em Jaguariana, em
17 de Dezembro de 1959. Tem 59 ands, 6 casado e tem 3 filhos. Nasceu em
uma familia simples, com principios cat61icos, filho do Sr. Antonio Maurizio
Hossrie da Dona Maria Aparecida Cordeiro Hossri. Cursou o Ensino
Fundamental no Grupo Escolar Coronel Amincio Buena e o Ensino M6dio na
escola Cello H. Tozzi. 1; fonnado em Educagao Ffsica pda PontifTcia
Universidade Cat61ica de Callapinas, a PUCC. Antonio Maurizio Cordeiro
Hossri6 professor aposentado da Redo Estadual e, atualmente, leciona
Educag5o Fisica no Co16gio Integrado. Visionfrio, foi idealizador e responsavel
pda criagao da Primeira Academia de Ginfstica e Cultura Fisica de Jaguariana,
ejn 1979, no Jaguar Tunis Clube, onde tamb6m foi presidente da Diretoria
Executiva, do Conselho Decibel-ativo e idealizador do Primeiro Bane do Havai.
Na politica, Antonio Maurizio Cordeiro Hossri foi Vereador e Presidente da
Cimara Municipal de Jaguariana, no bi6nio 2011-2012. Tamb6m foi Vice
Presidente do Poder Legislativo local e Vice-Presidente do Parlamento
Metropolitano da Rb4C (Regiao Metropolitana de Camplnas). Ja foi Assessor
da Secretaria de Mtmicipal de Educagao e atualmente trabalha homo Diretor de
Departamento, na mesma pasta. Tamb6m 6 bem sucedido no ramo elnpresarial,
sends proprietario da Academia Hossri Action, desde 1991 e do Jaguar Beach
Soccer, desde 2019. Idealizou kinda o Primeiro Festival de Ginfstica e Dania
de JaguariOna e a ginastica laboral na fabrics Jonhson e Jonhson. Mauricinho,
colno 6 chamado por todos, 6 flgul'a querida em nossa cidade, em especialentre
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os professores e educadores fisicos. f pessoa de bem, que cresceu nulla
f amelia exemplar, tends seu pai como exemplo, o Sr. Antonio Maurizio Hossri
que foi Vereador nesta Casa por muitas Legislaturas e tamb6m Prefeito
Municipal. Por ser um Educador Fisico, e o pioneiro em expandir as prfticas de
exercicios fisicos pda cidade, 6 que Mauricinho merece, com certeza, a
Medalha e o Diploma de M6rito Desportivo e Cultural". A seguir, foi feita a

leitura do Termo de Entrega da "Medalha e o Diploma de M6rito Desportivo e
Cultural", ao llustrissimo Sr. Antonio Maurizio Cordeiro Hossri. A seguir, o Sr
Presidents entregou a Medalha e o Diploma ao homenageado, pris era o autor
do Projeto. A seguir, o Sr. Presidente deteiminou a leitura do Curriculo do Sr.
Saulo de Castro Ribeiro homenageado com o Tftulo de "Cidad5o
Jaguariunense", outorgado peso Decreto Legislativo n ' 325, de 06 de novembro
de 2019, de autoria do Vereador David Hilfrio Nato: "Saulo de Castro Ribeiro:
O importante 6 n5o ter medo de arriscar. Lembre-se, o major fracasso 6 n5o
tentar. Uma vez que voc6 encontrar algo que voc6 costa de fazer, ser o melhor
em faze-1o ( Debbi Campos). Sauls de Castro Ribeiro Saulinho de JaguariQna,
homo 6 conhecido, teh representado o municipio de Jaguariana, ha 22 ands.
Com sua humildade e condigao de homem de familia, chegou com uma mala
na m5o e duas mudas de roupa; abragou Jaguariana e nunca mas foi embora.
Tronou-se uln grande impresario no seguimento de vestufrio, investindo na
cidade e gerando emprego. Natural de Monte Santo de Minas, Minas Gerais,
nasceu em 23 de junho de 1979. Chegou em Jaguariana com 17 anon, para ser
peso no Hards Santa Candida, no bairro Bold Jardim. Seu desempenho foi t5o
bom que chamou a atengao dos patr6es e em pouch tempo ja era o gerente do
Hamas. Apes cinco ands, resolveu tomas um novo rumo, saiu e foi trabalhar
coma aut6nomo na fungao de ferrador de cavalos, onde prestou servigos nos
sitios e fazendas na cidade e regiao, tornando se muito conhecido no meio.
Logo depois conheceu aquela que seria sua esposa, Vanessa Zanelato; casou se
e hole tem tr6s filhos. A paixao por animais, segundo ele, este no DNA da
familia, foi quando resolveu unir o 6til e o agradavel, comprou um com6rcio na
cidade que passava pol ' situag6es financeiras, a Wester de Jaguar'iona. Com seu
carislna e compet6ncia ergueu, nio s6 o com6rcio, colno o fez ser reconhecido
no seguimento por vfrias capitais, pols comercializa produtos de vestufrio ha
15 ands, e vende para o Brasil inteiro. Saulinho nio se considera um empresario
e sim um bom colnerciante . Unir o Qtil e o agradavel, a paixao polo cavalo e a
paixao das vendas dos produtos, ser prestativo e f azer o que gotta 6 a maier
satisfagao. Embora hoje conte com dual lojas e uma virtuala maier satisfagao 6
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o balcio. Segundo ele durante todos essen ands teve a oportunidade de mudar
da cidade, mas nio fez, JaguariQna tem muitos fatores que o fizeram flcar, o ar,
o ambiente, a localizagao e, principalmente, o povo hospitaleiro. Assam, diz:
:0 povo de Jaguariana me abragou de corps e alma, tudo que conquistei eu

devs a elsa terra, a esse povo que acreditou eln nlim. Em Jaguariana construe
ulna familia ferrando cavalo, conquistei meu com6rcio e hoje tenho orgulho e
satisfagao de levar o name da cidade pelts quatro canton do pals." Parab6nsl
Nosso holnenageado merece ser um Jaguariunense." A seguir, foifeita a leitura
do Termo de Entrega do Titulo de Cidad5o Jaguaritmense ao llustrissimo Sr
paulo de Castro Ribeiro. A seguir, o Sr. Presidents determinou a entrega do
titulo ao Homenageado, convidando o Vereador David Hilirio Nets autor do
Prqeto para faze-1o. A seguir, o Sr. Presidents anunciou mais uma
apresentagao do GI'upo fvlusical "Trio Sarapalha", coin a m6sica "Cidadao", de
26 Geraldo. A seguir o Sr. Presidente deixou livre a palavra a quem quisesse
f azer uso (por no mfximo 3 min.): pediu a palavra o senhor Jose Augusto Rosa,
cumprimentando todos, primeiramente, ao Walter que era o Presidente da
Cfmara e. em name dole, ele saudava todos os demais Vereadores e em
especial, o proponente daquela honrosa homenagem, o Vereador Neguita, um
amigo pessoal; agradeceu a ele pda lembranga e a propositura daquele tftulo de
cidadao; saudou tanlb6m um outro homenageado, o Deputado Federal, o Matta
que teve de se ausentar e era um grande parceiro, um amigo, que vinha
tralhando ]lluitissimo bem la na Cinlara dos Deputados, ele era um grande
aliado e logo no seu primeiro ]nandato vinha desempenhando de forma
exceptional; saudou if os homenageados e eJn noms do senhor Jose, com
aquela vitalidade invejosa, no alto dos sous cento e doin anos, parabenizou
todos os homenageados; fez uma citagao especial para o Sauls que era peso, e
que era ujna das bandeiras que ele tinha na Cfmara dos Deputados, saudou
entre os convidados, o Valdomiro que era um amigo pessoal e estava la
presente; o primo deli o Wilson Rosa, o sobrinho Joio que vieram de Mogi
Guagu; disse que pal'a quem nio o conhecia, aquele titulo foi no mandato
passado e quando foi naarcada a solenidade ele n5o estava em Brasilia e ele n5o
p6de it receber, e if estava constando que ele foi eleito e depois ele conseguiu
ser reeleito com duzentos e quarenta e quatro mil votes no Estado de S5o Paulo
e devia aquilo boa parte a familia da qual ele trabalhava coma Deputado; falou
que, inicialmente, ele comegou trabalhando na questao da Seguranga Publica,
naquele lnotnento ele era Presidente da Frente Parlamentar da Camara,
conhecido coma Lider da Bancada da Bala; Presidents da Comissio de
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Segul'anna da Cfmara dos Deputados; Relator do pacote do Luiz Sergio Moro,
do qual ele teve o prazer e a honra de conviver nos Qltimos tempos; disse que
no dia anterior, Hnalmente, conseguiram aprovar o relat6rio no &ltimo dia de
sess5o, ap6s um longs embate e, infelizmente, nio foi da forma coma des
queriain, mas foia possivel para des conseguirem aprovar, aproveitando,
aproximadamente, setenta por cents do pacote original; disse que no lnandato
passado ele se dedicou lnuito a questao da Seguranga Publica mas, ele viu que
poderia f azer aldo maid, entao, ele viu que poderia trabalhar; montou a Frente
Parlamentar das APAEs do Brasil, depois montou a Frente Parlamentar dos
Asilos e Orfanatos, do qual ele dedicava boa parte tamb6m; ele era considerado
pelo Henrique Prata, o Embaixador do Hospital do Cancer de Barretos, e
sotnente no ano passado ele conseguiu inais de quarenta e cinco milh6es de
reais para o Hospitaldo Cancer de Barretos; ele tinha um trabalho muito grande
na h'ea da oncologia; f alou que mais uma coisa que Ihe deu a maier satisfagao,
foi montar a Frente Parlainentat ' dos Rodeios, no qual ele presidia at6 aquele
moments; lembrou que, no mandato passado, haviam tr6s proUetos para acabar
com os rodeios no Brasil, na Coinissio do Meir Ambiente, na Comiss5o da
Agricu[tura e na CP] dos Maus ]ratos aos Animais, e e]e via que os
parlamentares tinham receio de enfrentar os ativistas porque des trabalhavam
duramente contra quem levantasse aquela bandeira, ejn especial dos rodeios;
disse que des inontaram a Frente Parlalnentar, conseguiu derrubar os trds
projetos que proibiam os rodeios no Brasil e maid do que aquilo, aprovou um
proleto de autos-ia deli que elevou os rodeios a manifestagao culturale material
e, obviainente, que des conseguiram com aquele projeto salvar os rodeios,
porque nio era pelmitido proibir, permitir qualquer tips de manifestag5o
cultural, entao, aquele projeto irritou ]nuito os ativistas que queriam acabar com
os rodeios e para quem achava que acabariam com os rodeios, no Brasil, os
rodeios sio muito cortes, e em Jaguariana, o pessoallnais antigo, com certeza o
senhor Jose ida se lembrar, naquela 6poca, na d6cada de cinquenta, sessenta,
setenta, o inaior meio de entretenimento elam os circus, e ningu6m achava que
poderia jamais acabar com os circus no Brasil, e os grander artistas, inclusive
Chitiozinho e Xoror6, iniciaram polos circos e apresentaram lun projeto para
proibir os animals no arco, ningu6m achava que conseguiriam acabar com os
circos e acabaram com os circos, e os rodeios estavain prestes a acabar, e
Jaguariana eJ'a conhecida nacionalmente e mundialmente pelos seus rodeios e
des conseguiram salvar os rodeios e, atualmente, nio havia homo se falar em
proibir qualquer lipo de legalizagao de rodeios; mais do que aquino, ele
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aproveitava tamb6m para dizer que tinha sido sancionado, naquele momento, de
uln amigo pessoal tamb6m, palo Presidente Bolsonaro, o Dia Nacional dos
Rodeios, que serra celebrado no dia quatro de outublo, dia de Sio Francisco de
Assis, protetor dos animals; falou que ele era o lnaior contribuidor dos rodeios
do Brasile ele destinava, anualmente, quatro lbilh6es de reals para realizag5o
das festas de peak por todo o Estado de S:io Paulo e era uma forma de
incentivar dada vez mats a I'ealizagao de rodeios; disse que conseguiram,
recentemente, derrubar uma lei que era da 6poca do Mario Covas, que proibia a
realizagao de rodeios no perimetl'o urbano, entao, a Regiao Metropolitana da
Sio Paulo, que nio tinha zona rural, nio poderia fazer fbsta de peak, e des
conseguiram derrubar aquela lei que ja perdurava por d6cadas, entao, para des,
realmente, era uma satisf aWaD imensa ver a familia do pessoal de rodeios que
estava if presente e que estava trabalhando e representando eln prol dos
rodeios; aproveitando a oportunidade, ele disse que tinha if dais pedidos, um
pedido do Neguita que havia solicitado cem mil reais para a SaQde, entao, ele
aproveitou aquela oportunidade para anunciar que ele estaria slim destinando
aque[es cem lni] reals para a SaQde (naque]e inomento houve manifestagao com
aplausos dos presented); e ele disse que era uma PEC que nio passava mais pda
Caixa Econ6tnica Federal e des I)landavam diretamente para as cidades, el'a um
absurdo a Caixa Econ6mica Federal vicar com doze e meio por canto de todas
as emendas parlamentares e os Minist6rios s6 atrapalhando a liberagao daqueles
recursos, entao, a partir do pr6ximo ano des deveriam estar encatninhando
diretamente para os Municipios, e ficava la os prilneiros cem t-nil, e talnb6m um
pedido especial do Zanellato, que era do Rancho ZRM, que tamb6m levou uma
solicitagao if assinada pele Prefeito, para destinar cem mil reais papa custeios
na area da Satide, em especially que ele o havia dito, para a area da SaQde e
6icava la aquela contribuigao dele, naquele memento, homo cidadao, de maid
cem mil reais tamb6m (naquele momento house manifestagao com aplausos
dos presented); e ele agradeceu inais uma vez por aquela honraria, dizendo que
para ele aquela plata que ele estava recebendo naquela noite, Hcaria la exposta
no gabinete deli; perguntou se todos conhecialn o Sargento Fahur e para quem
n5o conhecia, o Fahur era famosissimo e, para quelll nio o conhecia, ej'a para
procurar la, ele era um dos mais carisinaticos, mais conhecidos parlamentares
que des tinhajn na Cfmara dos Deputados, ele tinha fido o deputado federal
maid votado no Estado do Parang (naquele molnento foi ouvido no viva voz do
telefone a seguinte mensagem do Deputado Fahur: "Parab6ns, meu amigo
Capital Augusto, pele merecido titulo; parab6ns, tamb6jn, para todos aqueles
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que tiveram a iniciativa para realizar tal events e Ihe premiar com talcomenda.
Fido muito feliz e tenho a certeza de que 6 merecidissimo. Meu abrago, o
abrago do Sargento Fahur par todd o povo bom de Jagualiana") (naquele
moinento houve manifestagao com aplausos dos presentes); o Sr. Capitao
Augusto continuou dizendo que para quem nio conhecia o Fahur, ele havia
acabado de mandar aquela mensagem e pediu para que estendesse a todos.
Agradeceu mais uma vez e disse que ele ficava extretnamente honrado com
aquele titulo de cidadgo jaguariunense e poderiam ter a certeza de que
Jaguar'iona ganhava um filho para trabalhar, e muito, if em Brasilia igual,
agradecia os demais Vereadores, e ele aproveitava aquele cantata ngo s6 das
emendas parlamentares dole, e aquele vfnculo que ele tinha com o pr6prio
Presidente Bolsonaro de estar levando as demandas do Municipio diretamente
para os Minist6rios, estando eln contato com o Minist6rio da Saade, Minist6rio
de Turismo, Marcelo Alvaro, que acabou de ser aprovado, naquele dia, e
sancionado polo Presidente Bolsonaro, o projeto na area turistica e Jaguariina
tinha um potential turistico gigantesco, conhecido nacionalmente, e outros
Minist6rios, tajnb6m, que estavam com possibilidades; agradeceu aquele tftulo
de cidadgo jaguariunense; naquele momento houve manifestagao com aplausos
dos presences; a seguir, pediu a palavra o senior Fabrizio Rosa que
cumprimentou o senhor Walter Tozzi, ilustre Presidents da Cfmara de
Jaguariana, a quem ele fazia uma saudagao de respeito e de agradecimento,
pedindo permissao para estende-la individual e pessoaljnente a todos os
Vereadores da Casa Legislativa, expressando a sua satisfagao e o seu
reconhecimento pda honraria que Ihe foi conferida; a querida familia deli, a
esposa Femanda, o Hilho Lucas, o Enzo e a mie dele, a Antonia, pal'a que
soubessem que ele vivia por des; dignfssimos atnigos e professores do Centro
Universitfrio de Jaguariana, em especial a parceira dole, a Elizete, a professora
deli, a Camila, o amigo Daniel; registrou a presenga do Diretor do Campus ll,
Flavin Fernandes Panetta, parceiro de today as hol'as; registrou a presenga do
amigo Valdolniro de Jaguariana, amigo deli e disse a todos os sous colegas
homenageados, em especial ao senior Jose Buena, aquele, sim, ujb verdadeiro
cidadgo da terra de Jaguariana, quantas lig6es, quantos exemplos de vida, de
hist6ria e ele soube at6 ha pouco que ele ainda jogava o truco dele na praia, na
cidade de Jaguariana, e ele foi campeao de truco e nio tinha curriculum que
vencia aquela experi6ncia e viv6ncia dele, entao, ele queria a partir deli, render '
as homenagens a todos demais homenageados por aquela noite tio maravilhosa
que se fazia presente, e fez a seguinte leitura: "Deleto povo jaguariunenese,
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doravante tamb6m me incluo no seu halle quero dizer da !ninha gratidao pelo
titulo que me foi conferido, pontuante de que ha muito ja concebia o que era sel '
um cidadio de Jaguariana e sends tocado por esse vital sentiments, quero
saudar a todos voc6s com palavras que traduzem a minha gratidao, que me
invade nesse moments; minhas senhoras, meus senhores, um titulo de cidaddo
honorfrio 6 um titulo nio concedido a pessoas ngo naturais do municfpio, mas
que vieram ]borar ou desenvolveram aqui sua vida, 6 um reconhecimento da
comunidade pele trabalho e vida das pessoas nio naturais de um municipio,
por6m, que ajudaram no seu crescimento, um titulo de cidad8o equipava na sua
homenagetn a ulna verdadeira adagio, a pessoa agraciada passa a ser um irm5o,
un] conterraneo, ulna pessoa da terra natal, n:io consign 6 fate, controlal ' minha
elnogao e ]ne apresento orgulhoso diante de voc6s, para dizer o quando me boca
essa homenagem; permita-me Deus Pai receb6-la com jabilo que n5o consigo
disfargar, e para guiar minhas palavras, busquei na grandiosidade das palavras
do Eclesiastes, colnegando polo primeiro verso do terceiro capitulo que
magnificanlente ensina 'today as coisas tem seu tempo e today das passam para
o c6u, segundo o terms que a dada ulna foi prescrita ', inspire-me nesse
pensamento coma um leme certeiro de um redemoinho que parte do sul para o
norte e incansgvel retorna ao sul, criando e renovando, para dizer que n5o
questionarei, se 6 tempo de rasgar ou se 6 tempo de cozer; nio indagarei se 6
tempo de espalhar pedras, ou se 6 tempo de ajunta-las, apenas repetirei que 6
tempo para alguira coisa, em especial, que 6 tempo de agradecer por estes
dezesseis ands que decorreram desde a primeira vez que aqui cheguei, cultivei,
ao longs de qantas e tantas perlnan6ncias nessa cidade, sinceras e verdadeiras
amizades, sobretudo, meus colegas professores e meus queridos alunos, enfim,
amigos, amigos talnb6m que ja partiram ap6s cumprireln as suas miss6es
terrenas, outros aqui se encontram abrilhantando essa reunigo e alguns
justificadamente nio puderam comparecer. Reverencio a metn6ria dos que ja
partiram e quero transmitir aos demais o meu fraternal abrago e pedir que se
sintam individualmente mencionados nesta minha singela homenagem; 6 tempo
de agradecer e nio dizer apenas soinente ]nuito obrigado, afinal a origem da
palavra 'obrigado ' homo forme de agradecimento, vein do latin 'obrigadus',
participejn do verbs obrigarem, lugar, alnarrar, 6 a forma amarrada da expressao
rico-the obrigado, ou seja, fido-the ligado pele favor que me fez; ja gratid5o
vein do latin 'gratia ', que significa, literalmente, grata ou gratus que se traduz
homo agradave], significa reconhecimento agradave] por tudo que se recebe, ou
Ihe 6 reconhecido, 6 uma emogao que invoca um sentimento e portanto, n5o ha
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obrigag6es ou ainarrag6es,a gl-atidao dove ser sentida do funds da alma, bem
por isso deveinos ser grates por todas as coisas que acontecem nas nossas vidas,
pelts objetivos alcangados e tamb6m polos livramentos, portando, Jaguariana,
nessas singelas palavras query ser grate ao inunicfpio pdas inQmeras vezes que
me enxergou melhor do que eu sou, e sobretudo, pda capacidade de me olhar
devagar, ja que nesta vida, muita dente ja me olhou depressa demais, gratidao a
today as pessoas que contribuem e contribufram com o meu sucesso e
crescimento cojno pessoa, sou o resultado da confianga e da forma de dada uln
de voc6s; de coragao revels, portanto, meus sinceros agradecimentos, a todos os
que aqua se encontram presented, aos eminentes Vereadores deste lnunicipio,
pelo honraria que me concedem, aos amigos que honraram e digninicam com
sua presenga etta reuniao, dizendo a todos que me sinto muito gratificado e
satisfeito com o que estamos vivendi. Meus senhores e minhas senhoras, povo
de JaguariCina, como me pinto, meus conterraneos, gratidao". Naquele momento
houve manifestagao com aplausos dos pJ'esentes; eln seguida, pediu a palavra o
senhor Jose Alves Cordeiro que cumprimentou a todos, pedindo a bengao aos
sous pais que estavam na plat6ia; agradeceu ao seu querido, seu "filh5o
Rodrigo Magrao, por Ihe homenagear e a todos os outros Vereadores, tamb6m,
que votaram nell e a todos que estavam la presences; o imtio dele que, velo de
Campinas, o paie a m5e dele, o amigo Fabinho com a Vanessa, a Ana Noivas,
mandou ujn beijo no coragao dela, e a todos que estavaln la que o conheciam e
Cram colegas dole, entao, ele ficava muito grata por aquilo e agradeceu a todos
naquele molnento houve manifestagao com aplausos dos presentes; a seguir,
pediu a palavra o senhor Antonio Mauricio Cordeiro Hossri, que,
primeiramente, agradeceu a Deus por aquela homenagem; agradeceu as
homenagens que conseguiam eln vida, a exemplo, tinha o senhor Jose Bueno
que estava I'ecebendo aquela homenagem com cento e dois anon de vida, aquino
nio tinha prego, porque today as homenagens batiam nos corag6es e des tends
vida e tendo os familiares juntos tamb6m; agradeceu por receber aquela
holnenagem em vida e ter os pais dele, a familia, os sobrinhos, os filhos if
presented; agradeceu ao Presidente Walter Tozzi pda indicagao e aos nobres
Vereadores pda votagao; disse que era com grande satisf aWaD e orgulho que ele
recebia, naquela noite, aquela homenagem pele m6rito desportivo da Cidade; a
seguir, fez a leitura de um breve relato do hist6j'ico dole, dizendo que desde
crianga foi um amante dos esportes e, com dificuldades em outras inat6rias, se
destacada nas aulas de Educagao Fisica e gostava de ajudar os professores nas
organizag6es de campeonatos e nas auras em si, quando estudante, ainda na
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quadra do Amfncio Buena, atual Prefeitura, fez um tinge de futebolde salad em
mil novecentos e setenta e cinco, chamava-se "Olimpico" e aquele time ele
tinha at6 os dias atuais e, no pr6ximo ano, ida fazer quarenta e cinco ands; disse
que, em mil novecentos e setenta e nove ingressou na Faculdade de Educagao
Fisica, na PUCC, ineslno contrariando o pai deli, porque o pai dole queria que
ele fosse um m6dico ou um dentists, porque ele era professor tamb6jn, e labia
das dificuldades do Magist6rio e, no mesmo ano, em setenta e nave, ele iniciou
um proUeto ministrando aulas de ginastica no antigo salad do Jaguar Tunis
Clubs que, atualmente, era o estacionamento do Gothardo, e tamb6m, no
mesmo ano, em setenta e novo, com o doutor Carlos Alberto Salomgo Muraro,
montaram uma campanha para conseguir aparelhos de ginastica e montaram a
primeira academia de musculagao da cidade de Jaguari6na, chamada
Departamento de Ginfstica e Cultura Fisica do Jaguar Tunis Clubs, a primeira
academia de musculagao da cidade; no mesmo ano, ele foi atrgs da primeira
tabela de basquetebo] da cidade, porque nio tinham basquete na cidade, e
conseguirain angariar fundos e trazer para a cidade a primeira tabela de
basquete; em mil novecentos e oitenta e doin, jf forlnado, ingressou na Escola
Estadual do Bairro de Guides, iniciando, daquela forma, a carreira dele coma
professor de Educagao Fisica, passando, na 6poca, por todas as escolas do
Municipio; introduziu os Jogos Estudantis de JagualiQna, o JEJ, marcando
muito na 6poca, nos corag6es dos estudantes, aqueles jogos em sodas as escolas,
que poderiam resgatar para a cidade; atualmente, aposentado na Rede Estadual,
ele fechou seu ciclo homo mediadol ' escobar, proletos contra o combate a
vio16ncia, Bullying e drogas nas escolas; no molnento, ainda nlinistrava atlas
no Co16gio Objetivo, desde mil novecentos e noventa e quatro, e ele luton para
a primeira construgao da primeira quadra municipal da Nova Jaguari6na,
construida ejn noventa e fete e, consequentemente, nos anon dais mil, a quadra
de areia; em mi] novecentos e oitenta e tr6s criou o primeiro Festival de
Ginfstica e Dania de Jaguariana, evento aquele que fazia parte das festividades
do aniversfrio de Jaguariana, perdurando at6 dots mile doze; em oitenta e oito
foi idealizador, na antiga Johnson e Johnson, fhbrica de fraldas, da ginastica
compensat6ria, atualmente ginastica laboral, na 6poca introduzido nas maiores
cidades e empresas do Brasil; em oitenta e fete, fez parte da oi'ganizagao da
inauguragao do Ginfsio do Azulao, com apresentag6es de ginasticas, homo
atleta da equipe de futebol de salvo, catnpe6es da Olimpiadas da Integragao,
ocorridas na cidade naquela 6poca; representou por muitos ands a cidade em
caibpeonatos regionais, olimpiadas, Copa EPTV Cainpinas, etc. Em novcnta e
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ucla foi eleito Presidents do Jaguar Tunis Clube e introduziu o primeiro Bane do
Havai na Regiao, cargo aquele ap6s coma presidents do Conselho, exercido at6
dais mil e dezesseis; ejn dais mil e nove como Vereador, com estudos que a
cidade tinha a oferecer, ele foi at6 a Federal Paulista de Futebole mostrou a
capacidade do nosso estfdio e redes hotelerias, com6rcio local e logistica e
conseguiu a aprovag5o da vinda da Copa Sio Paulo de Futebol Junior, evento
que e]evava o Dome da cidade no Brasi] afora; tamb6ln, em dois init e nave foi
agraciado com o trofeu Destaque pda Federagao Paulista de Futebolde Salad,
reconhecimento polo desenvolvimento no esporte na cidade; em dots mil e
onze, dais mil e doze, homo Presidente da Camara, introduziu projetos em prol
dos esportes e homo Vice Presidente do Parlamento Metropolitano; no
moments enlpresario, ele ainda mantinha a Academia deli e o espago anexo,
que ele criou o pritneiro espago de areia na cidade; falou que ele ficaria la
contando }nuitas outras hist6rias, mas de coragao manifestou seus profundos
agradecimentos, parabenizou os colegas homenageados e naquela noite cidadio
jaguariunense, orgulhoso por contribuir o nainimo para o progresso da cidade,
deixou um abrago a todos do funds do seu coragao; naquele momento houve
inanifestagao com aplausos dos presentes; a seguir, pediu a palavra o senhor
Rodrigo da Silva Blanco que cumprimentou a todos e disse que era com muito
carinho que e]e ia ]f parabenizar o homenageado dole, o Jose Alves Cordeiro, o
Zezinho, amigo dole de tonga data, desde la de tras, quando ele keio de
Campinas ]norar naquela casa atrfs da "Doin Mil e Um"; des estavam sempre
juntos, ele sempre o aludou quando ele precisou; disse que sempre ele ligava
pedindo ao 26 para dar um apoio, fosse um desabafo, fosse um trabalho, a
Grata tamb6ln sempre disposta a aludar; parabenizou, a16m dele, o pai dole, o
senhor Arlindo, a dona Dalva, parabenizou polo filho, naquela idade; naquele
molnento houve manifestag:io coin aplausos dos presented; o Sr. Rodrigo da
Silva Blanco continuou dizendo que ele o reconhecia homo pai; para ele e no
mandate deli, nas condig6es deli, o seu thais profundo agradecimento; aquela
homenagem era para ele levar no col'agro, porque n5o tinha dinheiro que
pagasse o que ele fazia para ele, para JaguariQna e para a alegria doles, dos
amigos doles, nos churrascos, nas festas que des f aziam, ele e a familia dole; do
fundo do coragao, queria dizer que aquino era um m6rito e nell todd mtmdo
tinha, e que muita genre lnerecia tamb6m mas, is vezes, na col-rena da vida,
des n8o conseguiam lembl-ar, mas em especial para ele e a todos os
homenageados, ele nio conseguiria lembrar o name de todos, de today as
pessoas la presented, o pessoal do mundo do cavaco, do mtmdo do rodeio, ia la
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tamb6lll os pal'ab6ns deli, por estarem la para parabenizar ujn amigo que era do
meslno ramo, e tamb6m it ]a recepcionar o Capital Augusto, que era ]a da
Eegiao do Ourinhos, Paranaense, e ele tamb6m era do norte do Parang, fazio
vince e dois ands que ele morava na cidade, ele era de Sertanejo, Corn61io
Proc6pio, o parabenizou polo tl'abalho e, pegando um gancho do que ele falou,
das leis que ele derrubou e o que ele estava contribuindo coin aquelas pessoas
do lnundo e para o coln6rcio do cavalo e do rodeio, ele queria s6 dar um
lembrete tamb6m que, is vezes, os ativistas, e ele era ulna pessoa que apoiava e
n5o aceitava maud tratos aos animais, s6 que aquino tinha de ser visto de ulna
forma bem observada, porque se fosseln ver la atras, a mge dele nasceu de uma
parteira, que precisou de uma charrete, de um cavalo para it buscar ela la, e que
existiam carros de boi antigajnente e n5o existiajb caminhi5es, que buscavatn os
alimentos, levavam para as maquinas de arroz, para fazer o alimento, entao,
tinham muitas pessoas ativistas que criticavam e generalizavam e nio sabiain
que, is vezes, os pals delay, os av6s delas ja montaram em carrot de boi para
ireln levar o milho, levar o tuba para a cidade para alilnentar muita gente, e
tamb6ln o cavaco serviu, antes de existir carros nos estrad6es da vida, entao,
atualmente, o que aquelas pessoas faziam nio existia maid aquilo, existia a
modemidade e ele achava que o que aquelas pessoas faziam no mtmdo do
rodeio e do cavalo, das prestavajn holnenagein e agraciavain aqueles animais
atualmente, peso o que aqueles if atras, poderiam ter sofrido, ele achava que os
bona tratos que des faziam atualmente, des valorizavatn aquela clause,
valorizavalt o animal, o boi de puzo e daquela forma fomentava o com6rcio e
dodo mundi saba ganhando, naquela forma comercial, e tamb6m, os bans tratos,
torque ele conhecia todos que estavana la e, naquela parte dos animais Cram
todos bem tratados, at6 homo uma pessoa, naquelas baias da vida, naqueles
mundos de brutes, aqueles animais valorosos que davam muita alegria para
todos des; leinbrou que, la atras, des os defenderam muito, para estarem la
naquela nolte sobrevivendo e rendendo homenagens a todos ales; parabenizou
maid uma vez a todos, naquele moments houve ]nanifestagao com aplausos dos
presentes; a seguir. pediu a palavra o senhor David Hilfrio Nato, que
cumprilnentou a todos, especialmente os homenageados, e em name do
Presidente da Camara, ele cumprimentava sous colegas Vereadores, dizendo
que el'a com muita honra que ele estava la, naquela noite, e poder prestar aquela
homenagem a todos des, muito merecedoi'es de tudo aquilo; falou que la estava
a classe do rodeio, que vivia o rodeio, vivia o inundo do cavaco e ele desde que
se conhecia por gents, o Valdomiro estava la e comegou tudo com a Escolinha
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dos Fazendeiros do Futuro, ele se lembrava muito la no passado e, atualmente,
via a Escola do Peso no pals, entao, era uma cidade que vivia a acreditava em
tudo aquilo, e era muito importante tudo aquino, porque era uma questao
cultural que a cidade acreditava, valorizava e o noms de Jaguariana estava nos
quatro canton do Brasil, gragas ao rodeio; parabenizou por aquela atitude por
servir e fazed parte da hist6ria de Jaguariina (naquele moments houve
manifbstagao com aplausos dos presented); e ele disse que em name do rodeio
tamb6m, o Saulinho que ele teve a honra de conhecer hf doin anon, e ele contou
sua hist6ria na cidade, e chegou aqui para o mtmdo do cavalo, e era uma
hist6ria muito bonita que o emocionou demais, e elam pessoas homo ele, o
Saulinho, que fazia a cidade ser o que era, uj]] empt'esario de sucesso, unla
pessoa brilhante e que acreditou e colocou deus sonhos na cidade e construiu
sua famllia e aquino era algo que nio tinha prego, e ele falava que entregar
aquele titulo de cidadao, era contar a hist6ria da cidade, atrav6s da hist6ria de
vida das pessoas e aquilo era o que des estavam fazendo la naquela noite, com
a hist6ria de dada ujn deles; disse que o Roberto fni visinho dele por muitos
anos e o viu crescer, e ele pods acompanhar os trabalhos dole coma
comerciante da cidade, comerciante coma o Joio Esmerindo, que veio com a
Antarctica if no passado; lembrou que ele tamb6ln era filho de Jaguariana,
gragas a Antarctica, porque o pai dele tamb6m veil para Jaguar'iona quando ele
tinha fete moses e ele tamb6m p6de construir e crescer juntamente com
Jaguariana; falou do Regis que era ujn grande engenheiro, pessoa que trabalhou
muitos ands para a cidade, defendia o dinheiro pablico; parabenizou a ele e
disse que s6 tinhajn de agradecer; ao lado do Regis estavatb falando de uma
sumidade de cents e dois anos e em hist6rias homo Jaguariana, o senhor Jose
Bueno el'a um grande exemplo, o parabenizou; ao professor Fabrizio,
parabenizou pda Universidade, porque o que ele fazia para a FAJ era algo
encantador, o Curse de Direito era uln grande exemplo, e o Flfvio Panetta
tamb6m estava if e era o diretor delis, o parabenizou e disse que s6 tinham que
agradecer; coinentou que ele falava que s6 tinham hist6rias la em ama e outras
hist6rias if embaixo; o Nihon Queiroz, o Flavin Panetta, estavain if na plat6ia e
tamb6in eram pessoas que marcavam a hist6ria de Jaguaritma, entao, aquilo era
tudo muito salutar e !quito importante; o ex P]'efeito Mauricio tamb6m estava
ia, pai do homenageado Mauricinho, que foi seu professor de Educagao Fisica,
e ele n5o aprendeu a jogaj ' bola mas, teve um excelente professor; e em name
de todos des parabenizou e disse que era muito orgulho poder holnenagea-los,
poder estar la, naquele momento, e que era uma honra dar aquele titulo; ele nio
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era filho de Jaguariana, nascido, mas era paulistano, nasceu em Sio Paulo, Dias
se sentia pane da cidade e, naquela noire, entregar aqueles tftulos a des, era
algo que o engrandecia demais; Jaguari6na s6 tinha que agradecer a todos des;
agradeceu a todos; naquele memento houve manifestagao com aplausos dos
presented; em seguida, pediu a palavra o senior Angelo Roberto Torres que,
depois de cujnprimentar a todos, disse do homenageado deli, o Capital
Augusto, no qual ele cumprimentava todos os homenageados, ao amigo
Saulinho, ele estava feliz em ter votado na propositura deli, do colega David e
homenagea-lo e junta com o deputado Capitao Augusto, que tamb6m era um
defensor do rodeio, e ele o Saulinho que elam amantes do rodeio, acreditou
naquele campo e, atuallnente, era um grande empresario da cidade; o
parabenizou, que Deus o abengoasse e, naquele moments, cidadio
jaguariunense; cumprimentou a todos e disse do mestre, senhor Jose Buena,
canto e dois anos e des acompanhavaln a familia na cidade e viam a saQde que
ele os pi'opal'cionava, para des se espelharem na grande pessoa que ele era;
agradeceu a presenga de todos mais uma vez e parabenizou o pessoal do chap6u
que estava la, o pessoalholnenageando o Saulinho, o Capitao Augusto e deixou
o seu agradecimento ao seu amigo muladeiro, Nihon Queiroz, que tamb6m era
um cidadio jaguariunense da propositura dele, e tamb6m o Valdomiro Poliselli
Jtmior, grande impresario do rodeio, no qual ele teve a honra de fazer o deck'eto

de cidad5o jaguariunense, entao, eram pessoas que tamb6jn Crain cidad5os
jaguariunenses que estavam if, naquele moments, homenageando os que iam la
E'eceber aquela honraria, aquele brilhante m6rito da cidade; agradeceu ao
mestre, professor, senhor Maurizio, o qual ,no seu primeiro mandate, em
noventa e fete, ele teve a honra de ser Vereador e ele ser o Prefeito;
parabenizou o senhor Mauricio e mandou um beijo no coragao da dona Maria;
falando um pouquinho do Deputado, defensor do rodeio, bandeira do rodeio;
disse que des sabiam que a cidade era conhecida no mundo do rodeio e homo o
rodeio acompanhava o esporte, des viam que o esporte tinha de chegar tamb6m
atrav6s do i'odeio; o parabenizou pda defesa deli, por defender aquela bandeira
e contava com o trabalho dole, com a forma dole, e ele estava falando que n5o
existia ainda no pals uma Escola de Peso, e quem sabia, des podeiam fazer no
Enunicipio, atrav6s da Secretaria de Esportes, junto com o Prefeito, a primeira
Escola de Peso em JaguariOna, por terem muitos jovens, e ele se lembrava la
em noventa e sete. no bain'o da Roseira e ele teve a hom'a, inclusive, de o
Valdomiro ter ido no rodeio, o rodeinho que des faziam na Roseira, mas des
faziam la no sa15o da igreja, no terreno da igreja, construiram uma igreja de Sio
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Benedito, de dezenove metros de cotnprimento, por nave metros de largura,
mais um sano de quatrocentos metros quadrados, para a comunidade deles,
atrav6s dos rodeinhos que des faziam, dai valia at6 ressaltar, que o Valdoiniro
chegou la com o Bigu, que era o Presidents do Clube do Cavalo e perguntou
homo era la o rodeio e ele explicou homo era e o Valdomiro pediu pda ele
pegar o primeiro colorado que ida ocupar uma vaga para montar no rodeio;
aquilo foi em noventa e tito, e ele falou pai'a o Valdomiro que des
combinavam antes e nio tinha o primeiro colorado, des premiavam, mas era
tudo igual, os cinco, dais Valdomiro disse que estava bold, para irem as cinco
inscrig6es para la; disse que ele se lembrava do Waltinho tapeceiro que foi um
dos que montou no rodeio, na 6poca. e daquele rodeinho saiu names do rodeio,
6oio Aureliano Soares, de Jaguariana que, na 6poca, era crianga, ]nenor de
idade ainda, e des o deixavam treinando. montando no rodeio, porque CIGS

faziam o rodeio mirim jtmtos e ele acreditou no rodeio e seguiu, cravou o nome
de Jaguariana eln Barretos, sagrou-se campeEio ein Barretos, se ele n:io estava
enganado em noventa e sein e cravou o nolte no rodeio de Jaguariana tamb6m,
e foio Onico peso da montana em touros a ganhar pr6mio aqui em Jaguariana;
disse que aquino os fortaleciam, os enalteciam, para levantar aquela bandeira
para a cidade; disse que vials o crescimento e o interesse das criangas que
tinhaln pele rodeio, pdas cavalgadas; falou do Zanellato, que estava la no
rancho deli, com um espago maravilhoso, amplo, para estarem criando, sim,
aquela Escola de Peso da cidade; I'eforgou aquele pedido, porque se des n5o
erguessein a bandeira deles, tinham cidades que ja nio estava tends nem
cavalgada; disse que ele n&o queria f ajar dos ativistas mas, ele se lembrava que
la atras, o Valdomiro sempre os comunicando no Clube do Cavalo, foram na
fpoca, na Asseinb16ia Legislativa do Estado de S5o Paulo, ent5o, tinham de
vestir a camisa, erguer a bandeira, para defender a classe delis, e homo ele
falou, tinham cidades que nem cavalgadas poderiam ter e des, em Jaguariana,
tinham a Cavalaria Antoniana que fazia parte do Calendfrio Cultural e muitos
eventos de cavalgadas que tinham na cidade, entao, ele gostaria maid uma vez
de reforgar a solicitagao dele e agradecer; disse ao Deputado que ele foi la
receber um presents e levou um presente para des, e que a Sa6de de Jaguariana
agradecia, e que era deputado daquela fauna que des precisavam, lutando por
ales; o Deputado Motta que esteve la tamb6m, que tinha ulba emenda
parlamentar para a Saade, entao, des ficavam gratificados, porque muitas vezes
vials que tinha um deputado famoso, na televis5o e sem cigar nomes, chegava
na cidade e levava votos e, muitas vezes, um deputado que lutava e que ajudava
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os municipios, is vezes, ficava de fora, entao, valia ressaltar que ales tinham
que, ]-ealmente, vestir a camisa, usar a bandeira daqueles que, realmente,
acompanhavain com des e defendiam; agradeceu mais unla vez ao Deputado e
que Deus abengoasse os trabalhos deli, o mandato dole e homo ele disse, ele
labia que era da Comiss5o da Bala; disse que o pals precisava de pessoas
daquela forma, o parabenizou e desqou sucesso, naquele moments sendo um
cidadio jaguariunense; naquele memento houve manifestagao com aplausos
dos presentes; a seguir, pediu a palavra o senhor Jose Muniz que,
cumprimentou a todos, dizendo que o Deputado Luiz Carlos Matta teve de sair
por motives de compromissos, mas deixou um abrago a todos, e o Vereadoi
Neguita falou uma verdade, que tinham de vestir a calnisa, daqueles que
colaboravam para o municfpio e os ajudavam a govemar, porque ngo era facil,
ainda maid naquela arise financeira que o pals estava passando e se nio
tivessem deputados que os ajudassem e os apoiassem, ficava dificil govemar;
parabenizou o Deputado polo empenho e dedicagao e pda aluda; disse que o
Motta tamb6jn mandou nina emenda para a SaQde para a cidade, no valor ' de
cem inilreais, que era muito bem vinda e aquilo s6 ia engrandecer a cidade e os
municipes; parabenizou a todos, e falando ujb pouco do Mauricinho, disse que
ele achava que o time deli, o Dom Bosco tinha side o Onico time que ganhou,
na 6poca, e at6 os dias atuais ele lembrava daquilo e n5o era facil veneer o
Olimpico, e o parabenizou porque ele foi muitas vezes campeao na cidade e,
naquele moments, ele estava sendo merecidamente homenageado; desqou que
todos ficassem com Deus e tivessem uma boa noite; a seguir, pediu a palavra o
senhor Alonso Lopes da Silva que, cumprimentou a todos, dizendo que ele teve
a honra de apresentar os trabalhos, naquela noite, junto com o Waltinho e
tamb6m a honra de ler todos os curriculos e aquilo o deixava gratificado de
fecal ' contando a hist6ria das pessoas; ele achava que a cidade el'a feita daquela
forma, da contribuigao de dada um, naquilo que a pessoa gostava, naquilo que a
pessoa era talentosa e ele achava que era daquela fonda que se construia uma
sociedade dada vez mats justa, quando as pessoas faziam o que gostavam, ]nas
levavam selnpre em frente a questao social, a bandeira do social, e ele achava
que era aquino que dada um la tinha feito naquela cidade; comentou que ele
ficou ]nuito etnocionado com os canto e doin anon do senhor Jose e ele at6 se

atrapalhou na leitura, porque ele ficou muito emocionado com a hist6ria, e ele
achava que o senior Jose que tinha uma vida voltada para a familia, porque
sempre se dedicou a questao da familia e, realmente, era um exemplo para a
sociedade e a sociedade tinha de se espelhar nas quest6es familiares e f azer um
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pals dada vez mais justo, un] pals onde as pessoas, dada vez lnais, tivessem
oportunidades; disse que percebia que Jaguariana era uma cidade feita coin
muitas nlaos; disse que no dia anterior tiveram a primeira parte da entrega de
tftulos de cidadios e foi ]nuito emocionante, ele viu vgrias pessoas se tomarem
cidadios e que Cram apaixonados pda cidade,e nio bastava tamb6m s6 vicar na
paixao, des tinham de dar exemplo de vida para as pessoas e ter uma vida onde
pudessem ajudar a cidade e contribuir para ter uma Jaguariana dada vez melhor;
agradeceu a presenga de todos e parabenizou os homenageados, pal'a que
continuassein construindo uJna Jaguariana dada vez melhor e dada vez naais
junta; em seguida, fez uso da palavra o senhor Presidents, Walter Luis Tozzi de
Camargo, que cumprimentou a todos, especialmente os homenageados, o
senhot Flfvio Panetta, o qual ele cumprimentava todos os meJnbros da
Faculdade presented na assemb16ia, o senhor ex Prefeito, professor Antonio
Maurizio Hossri, que os honrava, sends ex presidente da Casa e ex prefeito da
cidade; disse que aquela noite foi marcada por muita emogao, ele confidenciava
a todos que ele nio esperava tanto, mas ele tinha a certeza de que as pessoas la
escolhidas nio elam quaisquer pessoas, das Cram especiais, especiais para as
f amilias, pelos trabalhos que desenvolviam e, principalmente, pda cidade de
Jaguari6na; comentou que muito foi dito de curricula, de fainilia, e que a
den)oci'aaa era daquela forma, a diversidade transformava a unidade, e naquela
noite puderam ver aquino, desde a vida siinples do campo, a qual a cidade de
JaguariOna estava inserida, desde a sua hist6ria if atras, at6 pele caminho dos
Goiases que passaram por la, e tamb6m sabialn que a vida de Jaguariana
colllegou na zona rural, e aquele movimento tinha pessoas que lutavaJn,
levantavam a bandeira para a hist6ria se perpetual; parabenizou o Capital
Augusto pelo trabalho dele junta a Cfmara dos Deputados, e ele via que a
Bancada da Bala nada mais el'a do que a defesa e seguranga do cidadio de bem,
aquele cidadio que tinha o direito constitucional de se defender; o parabenizou,
tamb6m, por encampar aquela bandeira junto ao rodeio, junta is tradig6es que
cotnpunham a cultura brasileira, fosse o rodeio na Regiao, ou a vaquejada no
Nordeste, fosse ejn qualquer lugar do pals, as tradig6es entry homem e animal
faziam parte da vida de todos, desde que se tratavam condo gents; parabenizou
o trabalho dole de parlamentar e de defender as tradig6es; sabiam que os
excessos ndo eram perinitidos e jamais seriam aceitos, mas nio dava para
a$1rmar que o esporte que ele, cojno professor de Educagao Fisica talnb6jn, e
vivendo eln Jaguariana, se o Valdomiro o quisesse corrigir o ano, que o
Ministro do Esportes assinou o termo transformando o rodeio em esporte, foi
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no Parque Santa Maria e ele estava la, ele nio se lembrava o ano, entao, aquilo
era inarcante para a hist6ria da querida Jaguariana; todos os homenageados
tinhaln suds hist6rias e suas trajet6rias; o amigo dole, o Beta, Carlos Alberto
Basllio que ningu6m conhecia, mas se falasse o Betas, todd mundo sabia,
coragao bom, pessoa do bem que lutava pdas pessoas; disse a ele que o indycar
para ser cidad5o jaguariunense para ele foi uma honra, porque tudo o que ele
fazia, ele era humilde, fazia sem buscar recolbpensas, fazia coin o coragao
grande que ele tinha; amante e criador de passaros, era uma pessoa maid do que
.)usda e at6 tardia a homenagem, de falar que ele, naquela noite, era um cidadio
jaguariunense; Regis, amigo de profissao na Prefeitura de Jaguariina, de conga
data, o humor deli, a alegria, o trabalho dele, eram as marcas de tudo o que ele
vinha fazendo na vida, e ele teve a honda e o prazer de ser professor dos dais
Hllhos dole e aquilo para ele era muito importante, porque quando conhecia a
pessoa e a familia, poderia ter a certeza de que estavam lidando coin a seiva
mais importance da sociedade; parabenizou pda hotnenagem; ao Professor
Fabrizio, disse que n5o tinha o que dizer daquele lllomento, e ele se lembrou de
quando ele era aluno dole, rec6m formado, prestando exajne da Ordeln dos
Advogados do Brasil, ele nio teve sucesso na primeira chamada, e o professor,
naquele teatro, disse a ele para nio desistir, des recorreriam, aquele foi o
primeiro principio para ser advogado, e ele o ouviu, gragas aos ensinamentos
deli; a priineira aura de direito, do Curso de Direito em Jaguariana, atualmente,
renolnado e reconhecido Curso de Direito nacionalmente polo seu potential e
pelts hons alunos formados, foi ele queen os deu e ujn pl'ofessor nunca era
esquecido, porque professor era etemo e if ele queria o agraciar coin aquela
honraria de ser um cidadio jaguariunense, fonnador de muitos proHssionais, de
cidad8os dignos daquela terra; falou ao Zezinho, que ele n5o conhecia a hist6ria
dole, e que ele foi conhecer na apresentada peso Magrao, a simplicidade dole, o
carinho e falaram para ele que ele tocava ucla viola excelente, e era uma honda
t6-1o naquele seleto grupo de cidadio jaguariunense; ao senhor Joie, o que ele
poderia dizer daquele nordestino que vinha para Sio Paulo para f azer a vida em
Jaguariana, por uma empresa chamada Antarctica, atual AMBEV, um dos
maiores potenciais de bebida do Brasil, quiga da Ain6rica Latina e ele poderia
ser ousado eln dizer uma das lnaiores da Amal'ica Latina, e ele bem coma
trabalhador honrou muito o trabalho dele e, naquele memento, era uln
empreendedor, ele fazia parte do hall daqueles que lutavam todos os dias para
manter o trabalho dole, num pats que vivam com as dificuldades, ser
empreendedor n5o era para qualquer um; ao lada dole tinha o Sauls, que vinha
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trabalhar na area rural, coin os animais; lembrou que o pai deli veil de S5o
Paulo, de um Joquei Clubs para cuidar de um paras, Haras Paulistano, que
atualmente jf nio existia maid, cavalo de corrida, e ele cresceu naquele meld,
at6 e era exatamente uma paixao, porque o cavalo completava a vida do
homer; ao professor Maurizio disse que ele era amigo deli, professor deli,
irmio deli, e saber que a Educagao Fisica de Jaguariana passou pdas m5os
dole, todo o initio deja, de lanka data; se, naquele tnomento, colhialn os frutos
era porque teve o colnego, e o comego da Educagao Fisica escobar, e o comego
estava dentro de dada professor que defendia o esporte, fosse ele qual fosse, o
esporte fol'lnava e transformava a vida e, naquela noite, aquela medalha de
honra e m6rito esportivo era nada maid junta pda trajet6ria dole que teve ejn
Jaguariana, e uma hola por ser ex presidents da Casa, ser professor de
Educagao Fisica e filho do querido ex Prefeito seu Maurizio Hossri, alias
quando ele ingressou no quadra de servidor pQblico, foi no govemo dele, em
mil novecentos e noventa e seth, professor e ele era at6 aquele ibomento, com
nluita honra; disse que deixou por altimo, para agradecer o seu Jose, cento e
dais anos de hist6ria, era muita hist6ria e ele sempre o via cuidando da hortinha
deli }a perto da casa deli, com muita simplicidade, gente dimples que tamb6jb
trabalhou na raga e ayudou a construir a cidade exatamente com o trabalho, hf
sessenta anos atrfs e ele via as atitudes do seu Jose com cents e dais ands
andando pda cidade sozinho e deratn uma bengalinha para ele por causa das
calgadas, para nio tropegar, ]nas a vitalidade, e o que ele levava no coragao,
aquela familia maravilhosa, filhos, netos e bisnetos ngo era para qualquer um e
ele ja tinha tataranetos; que hone'a ele ser um cidadio jaguariunense, exclamou,
era uma honra para a cidade de Jaguariana e para a Cfmara Municipal poder
oferecer naquela noite e que Deus o abengoasse, que Santa N4aria o protegesse,
todos os dias, e quem saberia se ele conseguisse duplicar aquela idade do seu
Jose, porque a vitalidade deli os contagiavam, era uln exetnplo para todos des,
saber viver a vida, era saber amor a familia, era saber tamer a Deus, era saber
fazer das coisas simpler a missfo dole e com aquilo ele encen'ava a fda dole
einocionado e, poucas vezes, ele teve aquela sensagao na presid6ncia daquela
Cfinara e naquela noite ele o deu aquela possibilidade; agradeceu a todos,
desejando um fe]iz natal e um feliz ano novo para todos(naquele momento
houve manifestagfio com aplausos dos presences). A seguir, o Sr. Presidents da
Cfmara agradeceu a todos os presented, e encerrou aquela sess5o com a
apresenLagao do Grupo Musical "Trio Sarapalha", que apresentou a monica
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Saudades da minha terra" de Goin e Belmonte. Nada maid havendo a tratar
lavreia presence ata que lido e achada conforme, vai devidamente assinada.

Vereador W [>r
resident

de Camargo

Vereadora 9assia Mdrer Montagner
,'"Vice Preslxlifnte

Vereador A611ii'iglei;gk ' da Silva
Primeiro Secrete rio

Vereadolf C econ


