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Ata da Sessio Solene de Entrega de Titulos Honorfflcos, rcaiizada no Segundo
ano da D6cima Sexta Legislatura da Cfmara Municipal de Jaguariana,
acontecida aos quatro de dezembro de dots mil e dezenove, is dezenove horas
no Teatro Municipal "Dona Zenaide", localizado na rua Alfredo Bueno, 1151,
centro. desta cidade. Presidente Sr. Walter ' Luis Tozzi de Camargo. Vice-
Presidente Sra. Cfssia Murer Montagner. Secretfrios Srs. Alonso Lopes da
Silva e Cristiano Jose Cecon. O Sr. Presidents solicitou a presenga dos
Senhores Vereadores para initio da Sessao, sendo feita a chamada onde foi
anotada a presenga dos seguintes Srs. Vereadores: Alonso Lopes da Silva,
Angelo Roberto Torres, Cfssia Murer Montagner, David Hilfrio Nets, Jose
Munoz, Romilson Nascimento Silva e Walter Luis Tozzi de Camargo.
Deixaram de comparecer os Srs. Alfredo Chiavegato Nero, Cristiano Jose
Cecon, Inalda Lucio de Bad'os Santana, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da
Silva Blanco, e Tail Camellini Esteves. Constatando nOmero regimental, o Sr.
Presidente, proferindo as seguintes palavras: "Sob a protegao de Deus iniciamos
os nossos trabalhos", declarou aberta a Sessio Solene, comunicando a todos
que a mesma fora previamente convocada para que fosse feita a entrega de
Titulo de Cidadania aos ilustres senhores: Gislaine Oliveira Mathias, Ad61ia e
Arlindo Abreu, Adonias Mendes de Araujo, lzabel Cristi San Marqui Candida.
Jozafar Sidiney Gongalves Polllponet, Ademar Sampaio, Ladislau Botelho
Cordeiro, Nilson dos Santos, Edemir Bonfim de Vasconcelos e Antonio
Claudio Felisbino Junior. Composta a Mesa pelts senhores Vereadotes, o Sr.
Presidente designou uma Comissio para introduzir os holnenageados em sous
lugares de hom'a. Comiss5o composta palos Senhores Vereadores Jose Munoz e
Rotnilson Nascimento Silva. Composta Mesa, e os Homenageados ocupando
deus lugares, o Sr. Presidente convidou a todos os presented para a execugao
Hino Nationale Hind do Municipio de Jaguariana. Executados os Hinos, o Sr.
Presidents deterlninou a leitura do Curricula da Sra. Gislaine Oliveira Mathias,

homenageada com o Titulo de "Cidad5 Jaguariunense", outorgado pelo Decreto
Legislative n ' 306, de 03 de abril de 2019, de autoria do Vereador Angelo
Roberto Torres: "Gislaine de Oliveira Mathias: Foi em tr6s de outubro de mil
novecentos e sessenta e quatro, que nasceu a pequena Gislaine, if em
('ampinas, por6in ela sempre morou em Jaguariana, ali na rua Alfredo Bueno,
bem pr6ximo a linha ferrea, hoje, Avenida Marginal. Filha do jornalista Jose de
Oliveira Mathias, tamb6m ex-ferrovigrio, herdou dente a habilidade de escl'ever
e noticiar, e se formou, no ano de 1993, ejn Coinunicagao Social-- Habilitagao
em Jomalismo, pda PUC Campinas. Antes de assumir sua miss5o de
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comunicadora, Gislaine fez o curso de Nlagist6rio na Escola Celso Henrique
Tozzi, fol'mandy-se em 1983, tends uma expel'i6ncia f abulosa com a area da
educagao e da cultura, realizando pegas teatrais, festas juninas e outras. A
inf ancia em Jaguariana foi bastante alegre, numa 6poca eln que se reuniain os
amigos e amigas para brincar em casa, ou na rua onde inorava, a Alfredo
Buena. Trabalha na Radio Educativa FM Estrela de Jaguariana, sends
responsavel pelo jornal da elnissora, desde quando se formou em 1993. Na
Estrela tevc tajnb6m a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos ligados a
Hist6ria de Jagualiana, coin a gravagao de depoimentos de moradores antigos
da cidade. Sua primeira experi6ncia em jornal impresso foi em 1994, quando
fez parte da Equipe do Jomal de Jaguariana, at6 2002, e depois disco, foi
convidada a f azer parte do jamal Gazeta Regional, onde pennaneceu at6 2016
Atuou, tamb6m, em outros moinentos, na Assessoria de Imprensa da Prefeitura
Municipal de Jaguariana; editou revistas e tab16ides nos aniversfrios da Cidade,
e muito escreveu sabre a hist6ria deste Municipio pujante. Tamb6m muito se
dedicou a editoriais de Cultura e Esportes. Escreveu para a revista Nativa e para
o Guia Turistico Caininhos do Interior, sendo deste, jomalista responsfvel.
Desde que colnegou na profissao, tamb6m aqua homo fot6grafa, e possui um
acervo fotografico de vgrios momentos da hist6ria maid recente de Jaguariana.
No ano de 2016, langou o site "Editora Estrela da Mogiana", homo proprietaria
e jornalista responsfvel, que tem coma loco divulgar ]nat6rias da cidade,
ligadas a editoriais de Cultura, Esportes, Cotidiano, Educagao, entre outras,
coin a proposta especial de preservar a hist6ria de JaguariQna. A grande
preocupagao de Gislaine, ao longo de sua vida professional, sempre foi o
resgate da hist6ria da cidade, e todos n6s sabemos, que nossa jornalista 6 uma
historiadol'a nada, que trabalha para a preservagao da mem6ria de Jaguariftna.
Nio 6 possivel, entre n6s que aqui vivemos, n5o pensar na Imprensa, sem se
voltar para nossa homenageada. Ela fez e faz sua hist6ria levando a noticia
verdadeira, comunicando a vida, comunicando a hist6ria. Nesta nolte, s6
estamos confirmando o que Gislaine Mathias 6: uma Jaguariinense." A seguir,
o Sr. Presidente deterininou a leitura do Tel'nlo de Entrega do Titulo de Cidadi
Jaguariunense a llustrissima Senhora Gislaine de Oliveira Mathias. A seguir, o
Sr. Presidente determinou a entrega do Titulo fl Homenageada, convidando o
Vereador Angelo Roberto Tones, autor do Projeto para faze-1o. A seguir, o Sr.
Presidents determinou a leitura do Curriculo conjunto do casaIAd61ia e Arlindo
Abreu, homenageados com os Titulos de "CidadEie Cidadio Jaguariunenses
outorgados pelos Decretos Legislativos n's 307 e 308, de 03 de abril de 2019,
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de autoria da Vereadora Cfssia Murer Montagner: "Ad61ia e Arlindo Abreu:
Ad61ia e Arlindo Abreu vieram de Santa Catalina, ela de Agrolandia, nascida
no dia 25 de maid de 1959. Viveu nesta cidadezinha at6 deus 8 anos; ele de Rio
do Sul, veil ao mundi em 23 de novembro de 1955. Ad61ia foi molar em Rio
do Sul, distaste trinta e quatro qui16metros de sua cidade natal, e la encontrou o
Senior Arlindo, e coin ele 6 casada ha 40 ands e tem dais filhos, Simone Abreu
Miranda e Cfssio Abreu. Ad61ia e Arlindo vieram para JaguariOna na d6cada de
80 e aqua moraraln por dois anos e voltaram para o Sul. Mas quem passa por
Jaguariana, nio teen homo n5o se apaixonar, e foi ipso que aconteceu. Entao,
em 1997 des e sous fllhos, voltaram a morar aquie permanecein at6 hole
Nossos homenageados s8o cabeleireiros e donos do "Salad Zeor", em nossa
cidade. Tudo comegou na Rua Julia Bueno onde tl'abalhavam com outros
cabeleireiros at6 comegarem seu pr6prio salad, na Avenida Lauro de Carvalho,
onde foi, entao, criado o Sa15o Zeor. Depois de ]uuitos anos des se inudaram
para a Rua Cel. Amfncio Bueno, onde est5o ha 12 ands. Foi desse trabalho
duro e dedicado que Ad61ia e Arlindo criai'am sous filhos. Addlia e Arliildo s5o
pessoas muito conhecidas e queridas em nosso Municipio, sio muito generosos
com todos, e sempre se preocuparam em ajudar os thais necessitados. Praticam
a sua religiao coin muito ardor e devogao, e sio Ministros da Eucaristia, na
Par6quia de Santa Maria. Sio muito presentes nas atividades da igreja, levando
a Eucaristia para os doentes que ngo podem mais it at6 a missa. Este 6 um
trabalho muito gratinlcante, torque quem visita os doentes serf duplamente
amado. A uniio desse basal 6 tio significativa que achainos por bem unir os
sous curriculos; nio tinha homo f dar dele e depois falar deja, ou falar dela e
depots falar dole, porque o amor que os unum faz com que des sejam, homo diz
a Biblia, um s6 corpo e uma s6 alma. Eles sio exemplo para as families de
nossa sociedade. Diante do exposto, este Cabal merece ser agraciado com elsa
honraria pris sempre contribuiu com o crescimento de Jaguariana e nossa
Cidade ama e acolhe Ad61ia, Arlindo e sua Camilla." A seguir, foi f'eita a leitura
dos Tel-mos de Entrega dos Titulos de Cidad5 e Cidadio Jaguariunenses ao
basal Ad61ia e Arlindo Abi'eu. A seguir, o Sr. Presidente detenninou a entrega
dos titulos ao Casal Hoinenageado, convidando a Vereadora Cfssia Murer
Montagner autora dos Projetos para faze-1o. A seguir, aconteceu a apresentagfio
do Grupo Musical "Trio Sarapalha", com a mQsica "Judo e Maria" de Chico
Buarque de Holanda. A seguir, o Sr. Presidente determinou a leitura do
Cun'iculo do Sr. Adonias Mendes de Araqo, homenageado com o Titulo de
Cidadio Jaguariunense", outorgado pele Decreto Legislative n ' 310, de 22 de
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maio de 2019. de autoria do Vereador David Hilfrio Nets. "Adonias Mendes de

Araqo: Nascido na cidade de Campinas. Filho de Derci N'mendes de Araqo (in
inelnorian) e Hilda Lourdes Batista de Araujo. Durante sua infancia morou no
Parque lpiranga e Jardim Yeda. Aos 19 amos preston concurso pttblico para
Guarda Municipal de Jaguari6na, e aos 21 ands inge'essou na Coiporagao.
Trabalhou durante cinco amos no periods noturno e depois foi para o plantar
diurno. Em 2008, fixou resid6ncia nesta cidade, morando sozinho no bairro
Nova Jaguariana, onde conheceu Gislaine Araujo, hole sua esposa. Fez parte do
GAT (Grupo de Agnes Taticas) criado em 2008. Em sua carreira sempre
defendeu asta cidade, que considera tajnb6jn, sua cidade. No demon'er da
trajet6ria coho Guarda Municipal, "Araqo" homo 6 carinhosamente chamado,
passou por diversas situag6es difTceis de lidar e, principalmente, de sel-em

esquecidas. por ele e por todd sociedade. Muitas vedas foram salvas peta suns
agnes precisas e competentes. AtualmenEe, Araujo 6 Instrutor de T6cnicas
Operacionais pda Empresa S.C.I, Negociador e Retbln, Curio de Intelig6ncia
na Guarda Municipalde Sgo Jose dos Pinhais e ABIN - Agenda Brasileira de
Intelig6ncia Inspetor e Comandante. Foi instrutor da GCM das cidades de
Holambra, Valinhos e Mogi Guagu, sempre com treinamento de T6cnicas
Operacionais. Foio fundador da ROMU - Trope de Elite da Policia Municipal
de Jaguariana, cl'lada na atual Gest5o com Leia Estatuto pr6prios. Em
decorrCncia dos relevantes servigos prestados a populagao de Jaguariana, por
sua dedicagao, empenho e efici6ncia nas miss6es policiais, sendo exemplo aos
demais policiais, e digno de elogios, nada mats lentil do que reconhecei'mos
dodo seu profissionalismo dedicado a Jaguariana e regiao, entregando ao senhor
Adonias Mendes de Araujo, nesta noite solene, este Titulo, que reflete todd
nosso sentimento de gratidao. Parab6nsl" A seguir, foi feita a leitura do Termo
de Entrega do Titulo de Cidadio Jaguariunense ao llustrissimo Sr. Adonias
Mendes de Araujo. A seguir, o Sr. Presidente determinou a entrega do titulo ao
Homenageado, convidando o Vereador David Hilfrio Nero, autor do Projeto,
para faz&-lo. A seguir, o Sr. Presidente detemainou a leitura do Curriculo da
Sra. lzabel Cristi San Marqui CAndido homenageada com o Titulo de "Cidadi
Jaguaritmense", outorgado pelo Decreto Legislative n ' 311, de 19 de junho de
2019, de autoria do Vereador David HilArio Nets: "lzabel Cristi San Marqui
Candida: Ser policial, vestir ucla farda, defender pessoas, Dias arima de tudo, fair
de casa e nio saber se volta, elsa 6 a vida de um policial, sempre em f'ante na
deResa da Nagao. lzabelCristi San Marqui Candido nasceu em 10 de outubro de
1973, na cidade de Santo Andre, filha do Sr. Jose Carlos San Marquis Sra
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Irene Nepi San Marqui. Casada com o Cabs da Polfcia Militar Henrique
Candida e mie dos adolescentes, Giovanna e Guilherme. lzabel iniciou sua
carreira de PoliciaIMilitar no ano de 1994, se formando em maid de 1995. Foi
classiHicada na cidade de Sio Jo5o da Boa Vista e trabalhou por 15 anos nos
Municipios de Santo Antonio do Jardim e Espirito Santo do Pinhal. No periodo
de 2009/'2011 trabalhou na cidade de Pedreira, quando foi transferida para o
nosso Municfpio. Desde entao, vein se destacando, dia apes dia, em todas as
agnes que Ihe s5o designadas. Cabo lzabel trabalha para servir nosso
Municipio, com total dedicagfio, amor, cuidado e respeito ao pr6ximo. Por
vezes se coloca na condigao do outro, para poder executar seu trabalho com
estrat6gia e resultado de sucesso. Se 6ossemos discorrer todos os mementos
dificeis em que um Policial paisa diariamente, talvez um extenso livro nio
acomodasse os exemplos, por isso, aqui resumimos o dia a dia da llustre Cabo
lzabel, que faz parte de ujn grupo de pessoas que se coloca eln uma das mais
dificeis miss6es humanas: dedicar sua vida fl outra vida; mesmo quando o
reconhecinlento, financeiro, moral, juste, nio chega, ela continua caminhando e
fazendo o seu mellor. Mesmo quando o pardo se faz ainda mais pesado. ela ngo
esmorece e segue adiante, forme em suas convicg6es, para honrar seu prop6sito
O minimo que etta Casa de Leis se pel'mite fazed- 6, nesta noite, entl-egan ' para a
Cabo lzabel Cristi San Marqui, um Titulo de Cidadi Jaguariunense, e coin isso
render sinceros agradecimentos por todd o bem que ela fez e f az a dada um de
n6s, todos os dias, ]nuitas vezes no anonimato das suas atitudes. Nosso muito
obrigadol" Em seguida, foi fella a Leitura do Termo de Entrega do Titulo de
Cidad5 Jaguariunense a llustrissima Sra. lzabel Cristi San Marqui Cfndido. A
seguir, o Sr. Presidente determinou a entrega do titulo a Homenageada,
convidando o Vereador David Hilfrio Nato autos do P]'veto para faze-1o. A
seguir, o Sr. Presidente determinou a leitura do CutTiculo do Sr. Josafar Sidiney
Gongalves Pomponet, homenageado com o Titulo de "Cidadio Jaguariunense
outorgado pelo Decreto Legislative n ' 313, de 19 de junho de 2019, de autoria
do Vereador Romilson Nascimento Silva: "Jozafar Sidiney Gongalves
PomponeL: Jozafar Sidinel ' Gongalves Pomponet 6 Hilho de Jose Almeida
Polnponet e Ana Oliveira Gongalves. Nasceu em Serra dos Aimor6s, Estado de
Minas Gel'ais. Estudou Gestio Publica, Instrutor de Armaments, entry outros
curses essenciais para a sua fungao. Trabalhou na Seguranga Patrimonialcomo
vigilante e bombeiro civil, na cidade de Canlpinas, ingressando para a Guarda
Municipal (Policia Mtmicipal) de Jaguariana, ejn 08 de abril de 2002, na
terceira turma do Primeiro Concurso, e assim, participou de inOmeras
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ocorr6ncias com pris6es. Em 2008 iniciou novos proHetos, trabalhando no Canil
da Corporagao. Em 2017 assulniu o cargo de Inspetor, mantendo ujn excelente
trabalho a frente da Adnainistragao da Policia Municipal, dessa cidade.Ein 2019
assumiu o cargo de Subcomandante da Policia Municipal continuando em
busca de melhorias no trabalho desempenhado polos Policiais municipais a fim
de manter a seguranga digna aos mtmicipes dessa cidade. O curricula do
Subcomandante Gongalves 6 extenso em curses e palestras, pris ele 6 quito
conscience do quad importante 6 apec'feigoar conhecimentos, e ipso Ihe rendeu,
rende e renders bona frutos por todd sua jomada, dedicada a vida de toda
sociedade. A trajet6ria de trabalhos desenvolvidos por ele 6 pautada no amor,
dedicag:io, respeito e muita transpar6ncia. Toda sua hist6ria 6 tio relevance
fiente a Policia Municipal, que jf Ihe rendeu vgrias conquistas para a
Corporagao. Hoje a Policia Municipal 6 uma refbr6ncia no Municipio e
respeitada pda populagao. O Subcojnandante Gongalves tajnb6m participou na
elaboragao do Projeto de Lei de autoria do Vereador Roinilson Silva,
juntamente com o Deputado Estadual Chico Sardelli do PV, e sancionado polo
Prefeito Gustavo Reid, onde 6 reconhecido o traba]ho da Guarda Municipal
homo de Policia Municipal. Pessoas homo o Subcomandante Gongalves sio sim
her6is que dedicam suas midas a vida do pr6ximo. A n6s, Gabe, em qualquer
tempo mani6estar nossa gratidao por toda sua hist6ria de trabalho digno e
exeilaplar nests Municipio, e coin ipso, nesta noite, entregar este Titulo de
Cidadania, cold muito ot'gulho e ]nuita honra. Nosso muito obrigadol Em
seguida, foi feita a leitura do Termo de Entrega do Tf tulo dc Cidad5o
Jaguariunense ao llustrfssimo Sr. Jozafar Sidiney Gongalves Pomponet. A
seguir, o Sr. Presidents determinou a entrega do titulo ao Homenageado,
convidando o Vereador Romilson Nascimento Silva tutor do Projeto para faze
[o. A seguir, aconteceu a apresentagao do Grupo Musica] "Trio Sarapa]ha '
cone a mQsica "Tocando em f\'ante", de Aln]ir Safer. A seguir, o Sr. P]'esidente
determinou a leitura do Currlculo do Sr. Ademar Sampaio homenageado com o
Titulo de "Cidadio Jaguariunense", outorgado pelo Decreto Legislativo n ' 3 14,
de 19 de junho de 2019, de autoria do Vereador Alonso Lopes da Silva:
Ademar Sampaio: O Senhor Ademar Sampaio nasceu em Sio Paulo, em 22 de

dezetnbro de 1963. Velo para Jaguariana sem destino e nio sabia se nela ida
mo['ar, ]nas foi acolhido coin muita hospitalidade e resolved vicar e forinar aqui
sua familia. Nasceu em uma familia dimples, teve uln colllego arduo, trabalhou
por um periods de empregado, come auxilial' de almoxarifado, depots hez

alguns bicos de servente de pedreiro, vigilante notumo, matador de papelao,
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entre outras coisas. At6 o dia que Deus Ihe abriu as portal e comegou a
trabalhar no rama de transportes de passageiros e motorista de taxi. lsso
aconteceu em 1995 e at6 hoje vem trabalhando com muita dedicagao,
transpol'tandy o que ha de mellor: Vedas. Sempi'e foi ligado is artes,
especificamente, a mQsica. Participou ejn vfrios desfiles carnavalescos e
talnb6ln comegou a estudar flauta transversal; ingressou na Banda Municipal de
Jaguariana, Maestro Paulo de Morais Penteado, onde toga at6 hole. dente-se
honrado em morar, viver e participar de eventos culturais delta cidade. Sempre
teve uma vida apoiada em principios valorosos e na busca de sempre aludar,
compartilhar, ser 6tico, buscar o bem, nio esquecer a origem simples e familiar;
busca f azer sempre o mfximo, honrar a palavra dada, ser familia, ser juste, ser
correto, agradecer sempre; saba pedir desculpas quando necessfrio e quando
ezra; procura n5o ser impiedoso, e estar pronto para escutar, dividir, corrigir,
valorizar a id6ia alheia, nio roubar, ngo prqudical ' a ningu6m, ser um hoinem
de f6, de Deus e do bem. Mora em Jaguariana ha 30 ands, e aqui nasceu seu
Qnico filho, do qualse orgulha ]nuito. Na sua humildade e simplicidade acredita
que o bem 6 colno uma corrente forte, que pods se alongar atingindo a todos
que necessitam de suporte, de apoio e forge, por6m na sua visio etta conente
jamais deverg ser rompida ou quebrada, buscando sempre ]nultiplicar seus Cios,
ou sqa, as pessoas que se unem em busca de ajudar, compartilhar e estar
presence quando necessirio. Na sua meta familiar, esforga-se ao mfximo para
dar condig6es de seu filho ser e tamar-se uma pessoa de bein, com bela familia
e mantendo selnpre todos os principios os quais pasha a ele, dia-a-dia. A
dedicagao para coin todos, o imenso amor que cultiva ejll seu coragao, por este
municipio, o seu espfrito de justiga, f az com que o Sr. Ademar Sampaio merega
asta honraria que hoje Ihe 6 entregue. merega ser um Cidad5o Jaguariunense
A seguir, o Sr. Presidents determinou a leitura do Termo de Entrega do Titulo
de Cidadio Jaguariunense ao llustrissilno Sr. Ademar Sampaio. Eln seguida, o
Sr. Presidente determinou a entrega do Titulo ao homenageado, convidando a
Vereador Alonso Lopes Silva, autos do Projeto para f az6-1o. A seguir, o Sr.
Presidente determinou a leitura do Curriculo do Sr. Ladislau Botelho Cordeiro

homenageado com o Titulo de "Cidadio Jaguariunese", outorgado polo Decreto
Legislativo n ' 315, de 19 de junho de 2019, de autoria do Vereador Alonso
Lopes da Silva: "Ladislau Botelho Cordeiro: O Senhor Ladislau Botelho
Cordeiro nasceu eln Birilo, Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1968. Casado
com Silvania Pinheiro de Carvalho, tem dois Hilhos, Vinicius e Vit6ria. Nasceu
em uma familia simples, filho de Jose Botelho Cordeiro e Adelina Teixeira
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Oliveira e viveu sempre baseado em principios cristaos, pols 6 evang61ico,
membro da Congregagao Cristg do Brasil. Com formagao em escolas pablicas,
o senhor Ladislau teve uma vida familiar apoiada em principios valorosos e na
busca de ajudar, compartilhar, ser 6tico, buscar o bem, n5o esquecei ' a origenl
familiar, honrar a Palavra de Deus. Busca de farina incessante ser juste, correto
e grato. Nio sente vergonha por se desculpar quando necessfrio, busca nio ser
impiedoso, escuta, divide, corrine, valoriza a id6ia alheia. O senhor Ladislau,
mais conhecido colno Lau, veio da pequena Birilo para JaguariQna, no ano de
2000, na busca de uma vida melhor e oportunidade de trabalho. Foi, durante
quatro anos, funcionfrio na empresa Motorola, na area de seguranga. La
conseguiu uma estabilidade e montar seu pr6prio com6rcio. Atuahnente, o
senior Ladislau trabalha no seu pr6prio ejnpreendimento, localizado ha 14 ands
no nleslno ended'ego. Da conhecida "Lanchonte do Lau", o hoilaenageado lira o
sustento de sua fatnilia e gera emprego e ronda. Na sua meta familiar, esforga-
se ao mfximo pai'a dar condig6es de deus fllhos, serum e tornarem-se pessoas
de bem. Empenha-se ao maximo, na sua area professional, para satisf'azer today
as expectativas de seus clientes, colaboradores e amigos. O Sr. Ladislau 6 ulna
pessoa decidida, mas procura lothar suas decis6es sempre balanceando a razio
e o coragao, pois babe que desta forma se sentirf seguro e correto com todos
que dele precisem. A dedicagao para com todos, o imenso amor que cultiva em
seu coragao, por este Municipio que o acolheu com tanto carinho, faz com que
o Sr. Ladislau Botelho Cordeiro mei'ega este Titulo de Cidadania." Neste
inoinento, chegou a solenidade, o Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal,
Marcia Gustavo Belnardes Reis, que foi convidado pele Sr. Presidents da
Cfmara Municipal, a se assentar a mesa dos trabalhos, sends que o mesmo foi
recebido por todos com carinho e aplausos. Ap6s o Sr. Prefeito Municipal,
cumprimentar a todos e se assentar a mesa, o Sr. Presidente determinou a
leitura do Termo de Entrega do Titulo de Cidadio Jaguariunense ao
llustrissimo Sr. Ladislau Botelho Cordeiro. A seguir, o Sr. Presidente
determinou a entrega do Titulo ao homenageado, convidando o Vereador
Alonso Lopes da Silva autor do Projeto para faze-1o. A seguir, o Sr. Presidente
deterlllinou a leitura do Cun'iculo do Sr. Nilson dos Santos, holnenageado com
o Titulo de "Cidad5o Jaguariunese", outorgado pele Deal'eto Legislative n '
316, de 19 de junho de 2019, de autoria do Vereador David Hilfrio Nets:
:Nilson Dos Santos: Natural da cidade de Londrina, no Parang. 6 casado coin

Ailda Lopes dos Reis dos Santos e pai de William e Wesley; 6 tamb6m, av6 do
pequeno Miguel. Chegou eln Jaguariana ha 25 ands; na 6poca ja formado em
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Administragao. Nio demorou muito para ser contratado pda Empress Bom
Pastor Funeraria, coma Agents Funerfrio. Ap6s alguns anos, por reflexo da sua
compet6ncia e dedicagao ao trabalho, foi prolnovido a Gerente Administrative,
exercendo a fungao at6 os dias de hoje. A16m de ser um cidadio que atua na sua
area de trabalho, colno exemplo a ser segundo por todos os colegas de equipe, o
senior Nilson se destaca pelos trabalhos voluntfrios que realiza em prolde toda
nossa sociedade. S5o muitos, e todos feitos incansavelmente, com generosidade
e amor ao pr6ximo. Amor esse talnb6m demonstrado, indistintamente, com
solidariedade e respeito a today as familial que recebe no seu ambiente de
trabalho. Uma fuse que Gabe bem a pessoa do Sr. Nilson 6 que "todo mundo
diz que a vida 6 breve por maid que se viva, por6in quanta coisa se pode fazed '
nesse brave espago, quando se vive intensanlente", e sabemos que ele vive elsa
intensidade, sends sempre um homenl que lula pele bem social da nossa
sociedade. Ele 6 um homem que se desdobra de today as formal, para alcangar
o &xito esperado, e vai at6 o fim das suas empreitadas para que tudo sega
perfeito. Ao senhor Nilson dos Santos, nosso respeito, nossa gratidao e nosso
reconhecimento, pol ' ser uma pessoa que se tornou um verdadeiro cidadio
jaguariunense." O Sr. Presidente determinou a leitura do Termo de Entrega do
Titulo de Cidadio Jaguariunense ao llustrissimo Sr. Nilson dos Santos. A
seguir, o Sr. Presidente deter'lninou a entrega do Titulo ao homenageado,
convidando o Vereador David Hilgrio Nato, autos' do Projeto pal'a taz6-1o. A
seguir, aconteceu dais uma apresentagao do Grupo Musical "Trio Sarapalha
com a mOsica "Chao de Giz", de 26 Ramalho. A seguir, o Sr. Presidente
deterlninou a leitura do Curricula do Sr. Edemir Bonftm de Vasconcelos,
homenageado com o Titulo de "Cidadgo Jaguariunese", outorgado pelo Decreto
Legislativo n ' 317, de 21 de agosto de 2019, de autoria do Vereador Jose
Muniz: "Edelnir Bonfiin De Vasconcelos: Comegou sua trajet6ria, eln
Jaguariana, no initio do ano de 2001. Cristio dedicado a Obra de Deus, coma
Obreiro na lgrqa Assemb16ia de Deus Minist6rio do Be16m, e dedicado ao
trabalho Socialda lgrda, foi convidado pda diretoria da lgrqa, no ano de 2009,
a presidir a entidade sem Bins lull-ativos "Associagao Carisma", que trata
atrav6s das internag6es voluntfrias Dependentes de Alcool e outras Drogas.
Desde entdo passou a se dedicar por tempo integral e voluntariamente a etta
causa. Muitas vedas foram recuperadas e hole estfio integradas a sociedade e a
seguranga dos lares. Tudo gragas, tatnb6m, ao trabalho desenvolvido polo
senhor Edemir Bonham de Vasconcelos, que 6 uln hoinem que babe realizar
aquino que para os outros constitui dimples aspiragao; que cumpre sempre o seu
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dever; que tem iniciativa; que nio espera as ocasi6es, mas que as aria. Ele ataca
sem modo as dificuldades; acredita no poder do inilagre; n5o deixa as coisas no
meir; imprime cunho e superioridade em judo que ]he pasha pdas m5os. Esta
Casa de Leis flea muito feliz em entregar ao senhor Edemir, fiesta noite
memoravel, este Titulo de Cidadania. e desta forma I'econhecer e agradecer
suas agnes que refletem amor e dedicagao ao pr6ximo, de forma voluntfria e
conscience. Parab6nsl" A seguir, foi feita a Leitura do Terms de Entrega do
Titulo de Cidaddo Jaguaritmense ao llustrissimo Sr. Edemir Bonfim de
Vasconcelos. Em seguida, o Sr. Presidente determinou a entrega do Titulo ao
homenageado. convidando o Vereador Jose Muniz, autor do Projeto para f az6-
lo. A seguir, o Sr. Presidente determinou a leitura do Currfculo do Sr. Antonio
Claudio Felisbino Junior, homenageado com o Titulo de "Cidadio
Jaguariunese", outorgado polo Decreto Legislativo n ' 318, de 10 de outubro
de 2019, de autoria do Vereador Angelo Roberto Torres: "Dr. Antonio Claudio
Felisbino Jtmior: O nosso homenageado tem um curriculo extenso, tanto na
vida acad6mica, quanto profissiona] e politico. A hist6ria do nosso
holnenageado 6 sin6nimo de superagao, garra, vigor e muito comprolnetilnento
eln tudo que faz. Junior Felisbino, homo e conhecido, nasceu no municipio de
Cosm6polis e la criou raizes politicos desde os tempos da escola. Ainda no
ensino l-egular, ele se destacava na escola, tanto por costar nluito de praticar
esportes (ujn corintiano de caneirinha), quanto por ainda bem jovein, se
enveredar nos Gr6inios Estudantis, e assam desenvolver projetos que
alcangassem melhores condig6es de vida acad6mica para alunos e professores.
Dono de uma personalidade inquieta. tambCm foi mQsico e levou alegria a
todos que o cercavam, com suas cang6es. Diante de um resultado positivo com
a experi6ncia politica estudantil, Junior F'elisbino foi convidado a se candidatar
Vereador na sua cidade; e com apenas 21 anon de idade foi eleito o Vereador
maid joveln da hist6ria de Cosm6polis, marca etta que at6 hoje nio foi
superada. Por conga do seu trabalho, 6oi reeleito Vereador para mats dual
legislaturas no mesmo Mtmicipio, e la desenvolveu vfirios projetos voltados a
juventude cosmopolense. Ainda Vereador formou-se Bacharel em Ci6ncias
Juridical, e logo em seguida tornou-se advogado, atuando em vfrios ramos do
Direito, em especial Direito Pablico, area em que se fomlou. Sempre quis
auipentai ' deus conhecimentos nesse vasto mtmdo dos estudos, e atualmente
curse p6s-graduagao ejn Direito Municipal utica e Eflci6ncia na Efetivagao
dos Direitos Fundamentais, pda Universidade de S5o Paulo, a famosa USP
Mesmo diretamente nio trabalhando maid coho politico em Cosm6polis, seu
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trabalho foi visio por grander personalidades political do Estado de S5o Paulo,
o que resu]tou bill ujn convite do Deputado Estadua] Chico Sardelli, para
colnpor sua equipe de trabalho em 2015, assumindo o cargo de Assessor
Parlamentar. Ja naquela 6poca, comegou a unir sua hist6ria com a hist6ria da
nossa Jaguariina. Na fungEio de Assessor, Junior Felisbino sempre teve a
sensibilidade de perceber as necessidades de JaguariOna, e homo membro de
uma equipe unida, ajudou a intermediar recursos para a nossa Cidade. No ano
de 2017, a convite do entio Presidente Romilson Nascimento Silva e com a
aprovagao da Mesa Diretora do Legislativo, assulniu o cargo de Diretor
Juridlco da Cfmara Municipal de JaguariOna, onde atuou com discemimento,
compet6ncia e justiga, indistintamente para todd a Casa Legislativa,
colaborando para o progresso da cidade, de forma coerente e ordeira, sempre
respaldado nas leis e na convicgao do seu melhor. Hoje o senhor Junior
Felisbino nio faz maid parte do quadra de funcionfrios da nossa Casa de Leis,
por6m, a marfa que deixou nesta cidade, coin todd sua dedicag5o, sua
preocupagao, suas agnes buscando o melhor para o nosso desenvolvimento
ordenado, atrav6s das leis que auxiliou nas criag6es, a16ln do carinho e gratidao
que sante por este Municipio, refletiu o merecimento do titulo que agora
entregamos com nossos agradecimentos. Parab6nsl" A seguir, foi feita a Leitura
do Terms de Entrega do Titulo de Cidadio Jaguariunense ao llustrissimo Sr.
Antonio Claudio Felisbino Junior. A seguir, o Sr. Presidente deter'ininou a
entrega do Titulo ao homenageado, convidando o Vereador Angelo Roberto
Torres, autor do Projeto para faze-1o. A seguir. aconteceu mais uma
apresentagao do Grupo Musical "Trio Sarapalha", com a mOsica "La Belle De
Jour" de Alceu Valenga. A seguir o Sr. Presidente passou a palavra ao
Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal, IK4frcio Gustavo Bernardes Reid
que, na tribuna, deu boa nolte a todos, dizendo que era uma alegria esLar ali
naquele dia coin todos; cumprinlentou o Pl-esidente da Cfnlara de Jaguariana
Waltinho Tozzi, e parabenizou pda condugao dos trabalhos, assim colllo a
Alzira e a lada equipe da Cfmara que estava fazendo aquela bonita solenidade
ali; cumprimentou, tamb6m, o Secretgrio da CAmara Municipal, o Silva, Alonso
Lopes da Silva, que estava fazendo alia leitura importante, a querida Vereadora
Cassia, que era a Vice Presidente da Cimara Mtmicipal, assam coma os
Vereadores ali, 26 Muniz, o Vereador Neguita, o Vel'eador David Nets e o
Vereador Romilson; parabenizou pda feliz indicagao que des tiveram naquele
importante titulo que era o titulo de Cidadio Jaguariunense, era a honraria
mdxima que des, homenagcados, podiam ter na cidade, e a honraria que CIGS
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recebiam, naquela noite, ngo era simplesmente uma honraria sein nlotivagEio,
que para ser cidadio Jaguariunense tinha que ter tido um trabalho, ulna ligagao,
uma hist6ria com a cidade de JaguariOna ,de servigos prestados a cidade, dada
um deles era merecedor daquela hani'aria, porque tinha ujna hist6ria prestada ao
bongo de saas vidas, fosse a Gislaine Matias que comegou ali fazendo um
jornalismo importance no Jornal Gazeta Regional, funcionfria concursada da
Prefeitura Municipa[, e tinha um portal importante, "Estre]a da Mogiana", um
portal que trazia noticias fundamentals, trabalhou na radio por muito tempo,
uma pessoa que dedicou a vida para contar hist6rias e acontecimentos da cidade
delis, por aquilo ela era merecedora daquele titulo de cidadao, que era mais do
que juste, e que alias, tinha demorado, deveria ter recebido antes, mas sempre
era tempo de receber aquela importante honraria, da ]nesma madeira a Ad61ia e
o Arlindo Abreu do Zeor Cabeleireiros, que o trabalho que des faziam juntos
coin o Minist6rio e a Pastoral da lgreja Santa Maria era um trabalho de
devogao, um trabalho que des doavam o seu tempo em prolde Jesus Cristo, em
prol da irmandade, da fratemidade, do espirito das lig6es que Jesus shes
ensinou, porLanto, era muito ilnportante aquele trabalho que des faziam e a
honraria que des recebiam ali, naquela noite, Cram lig6es que Jesus Ihes
ensinou, portanto era muito importante aquele trabalho que des faziam, social;
alias, na vida tinham, tinham sempre que fazer uma parte social, e des fazialn
com muita grandeza e amor no coragao, portanto, Cram merecedores daquela
honraria tamb6m e felicitava os Vereadores que fizeram aquela bonita
indicagao; cumprimentou tamb6m a lsabelque era cabs da Policia Militar, cabs
PM da Policia Militar,esposa tamb6jn do sargento aposentado Candida, da
Policia Militar, uma das maid importantes do Estado de Sio Paulo, ulna
instituigao de credibilidade; disse que o policial militar fazia um trabalho que
gaia de casa cede, chegava a noite, dando a sua vida em risco da sociedade, o
trabalho dela brilhante, homo m5e, homo esposa e colno uma protetora da
sociedade Paulista Jaguariunense, assim homo o seu marido, Candido, sempre
elevou o nome da Policia Militar, com retidao, postura e aposentava se cojno
Sargento de uma maneira brilhante, entao, dava os parab6ns para sua honraria;
tamb6m, quid cumprimentar,de igual forma, ao Gongalves, sub comandante da
Policia Municipal; Gongalves que foi nomeado na sua gestao, pda
compet&ncia, pelo seu trabalho, ele fez um trabalho muito benito, com os
animais, ele, na verdade, iniciou um trabalho fundamental, no CaniIMunicipal,
quem tinha um amor pelos animals, sabia o quanto era importante ter aquele
trabalho denlro da Corporagao, at6 polos ensinamentos que ele acabava
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passando mas, arima de judo um comandante responsavel, implementaram o
COI, e ele tinha toda uma dedicagao ao Centro de Operagdes de Inteligencia,
Cram quarenta cameras espalhadas por toda cidade, e ele fazia um trabalho
illaportante, comandar uma corporagao importante da cidade que era a Policia
Municipal, e ele vinha fazendo aquilo de lnaneira habilidosa, nio era f'hcillidar
coin o ser hulnano, n5o era f acid ainda, lidar com uma corporagao, tinha que ter
muita disciplina, a discipiina tinha na Policia Militar, e ele colocava aquela
disciplina, is vezes, at6 punha um pulso um pouch mats forte if e tinhain que
segurar o hoinem, porque era forme deinais mas, ele conseguia com
compet&ncia desempenhat ' o seu trabalho, queria tamb6m ali cumprimentar da
merecida homenagem, ao querido Dema, Ademar Satnpaio, flautista, masico,
que encantava com o dom que tinha, da cultura, da arte, da beleza, ndo s6
levando aquilo atj'dvds do seu dom, conhecimento, do dom de ser flautista mas,
tamb6m coma o transports das pessoas, lembrava deli, quando ele, Gustavo,
desde a 6poca que era Vereador, ele ia la no seu gabinete, na verdade, nio tinha
gabinete na 6poca, alugou uma salinha para poder atender, e recordava que ele
lutava muito, e ele, Dema falava: "Vamos tirar a gents daqui, estamos lnuito
lange, p6e a gents, v& se voc6 consegue f azer a mudanga, para gents vicar maid
perth do centro da cidade, pra gents ser reconhecido"; lembrava que na ocasiio
era transports altemativo e, na oportunidade, falava com o Prefeito, tentava
pai'a vel ' se conseguia e depois teve a feliz possibilidade de fazer, uma
conquista, e lembrava que ele era uln dos batalhadores, naquele memento,
polos direitos de fazer uln transporte detente, digno e competence, coma ele
sempre fez, cuidando do seu veiculo, procurando melhorar, entao, ele tinha
aquelas duas Brandes qualidades, habilidade artfstica e qualidade professional
que ele tinha; cumprimentou ali tamb6jn o Nilson dos Santos, que era, na
verdade, alto homenageado doles,que tinha tajnb6m um trabalho importante, e
o Nislon, na verdade, era o Ladislau, o Ladislau Botelho Correia, o Lau, o Lau
que veio da Motorola e que depois lnontou o seu lanche, o lanche do Lau, e
fez la uma grande clientela de admiradores do seu lanche e acabou ampliando a
sua lanchonete que, naquele dia, acabava recebendo masica, era muito mais que
uma dimples lanchonete, era la lugar de entretenimento, ejn que as pessoas
tinhajn uma conviv6ncia, e labia que ele se dedicava ]nesmo coin paix5o, com
elnogao, colocava uln teinpero diferenciado no lanche dele, que dizia ser
melhor que o Mac'Donalds, ent5o, ele estava, n5o tinha concorr6ncia para ele,
peso ments era o que ele ouvia f dar, ent5o, deu paiab6ns pele seu trabalho,
disse que era uma homenagein junta. ele que veio da Motorola e conseguiu
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f azer o seu neg6cio pr6prio que, no Brasil, ser empreendedor nlio era f aol, era
her6i, porque tinha tanta cargo tributaria, tanta diniculdade, que quando
conseguia colocar por tanto tempo o seu neg6cio em frente, era porque tinha
muitas qualidades, entao, parabenizou-o, talnb6in, por aquele trabalho, e
tamb6m quid cumprimentar ao Nilson dos Santos, que era o homenageado

deles, ele que tinha um trabalho na funeraria, que nio era f acilporque ele lldava
com as emog6es, coin sentimentos, e tinha que ter uma habilidade muito grande
para poder tratar mas, muitas pessoas na cidade doles, Jaguari6na, ele teve
aquela missao, inissio que tinha que ter muita sensibilidade, uina missao, is
vezes , diHci!, mas, ele, achava que todd a hist6ria da cidade acabou marcando e
ele sempre conduzindo, esperava que ele, Nilson, demorasse muito para poder
levar a ele, Gustavo, por um bom tempo, entao, eia mats do que junta a
homenagem a ele, Nilson, por aquino; cumprimentou o Pastor Edemir do
Carisma, Edemir Vasconcelos, e disse ao pastor que o "Carisma", ales tinham
uma admiragao quando comegaram aquilo la atras, que o Pastor Rubens, esteve
com des, naquele momento, havia dez ands atrfs para i'egularizarem o Carisma
e ele, Pastor Edemir, sempre foi uma pessoa lutadora para deixar tudo em
ordem, a documentagao, tinham uma burocracia muito grande para quest5o do
repasse de organlento de verbal para as entidades e o Pastor sempre esteve la,
lutando para f azerem aquilo, e acima de tudo achava que ele fazia um trabalho
de prestagao de servigo para a populagao de JaguariOna, um trabalho
fundamental, da ressocializagao, da integragao, de mostrar os valores e de ser
uma mdo que ia ensinar um caillinhar, uilla clio amiga, e que ia dar uma
diregao, entao, ele tinha vista que ele, Edemir, ali foi'a ovacionado, pdas
pessoas que tinham nele ujua referenda, uma refer6ncia de uma pessoa correta,
que mostrava caminhos,e que, na vida, faziam escolhas, e as escolhas eram
caminhos, e que na vida tinham sempre que buscar o caminho da f6, a
esperanga, eram todos capazes de melhorar, bastava ter uma ajuda, e acreditar
no seu potential, e achava que ele, Edemir, sempre levava aquela palavra de fe,
aquela palavra de oragao e de ajuda, de oragao e sempre deixava la, uma
entidade organizada e bem cuidada, entao, era uma homenagem mel'ecida a
quem muitos servigos prestou para cidade, assim como as pessoas que estavam
sends holnenageadas, cumprimentou la o seu amigo Felisblno, juntamente com
o Romilson, que foiquem acabou trazendo o Felisbino para Jaguariana, tiveram
o privi16gio de t6-1o ali na cidade de Jaguariana, quantos servigos importantes
ele desempenhou na cidade, acompanhando os trabalhos Legislativos da
Camera, Lrabalhando importante servigo, acompanhando os trabalhos
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Legislativos da Carrara, trabalho jul'idico da Canaan'a, trabalho importante
daquele entidade, Casa do Povo, Cfmara Municipal, e acabou se relacionando;
posteriorlnente, foi ajudar o Governs, no Executivo, auxiliando na Secretaria de
Desenvolvimento Econ6mico, auxiliando num trabalho importante junto ao
PAT, e disse a ele que ele sempre conquistou as pessoas com sua simplicidade,
coin a sua humildade, com a sua generosidade, sempl'e ulna pessoa af avec,
sempre uina pessoa equilibrada, serena, e achava que aquelas erajn
caracterfsticas importantes de um prefeito, ele estava capacitado por ter
equilibrio, por ter serenidade, por ter cdma, quando estavatn conversando com
ele, passava sempre ujna cdma, aquilo era muito importante para conseguir
chegar no posco que ele inerecia, e ele ia conquistar, entao, ele agradecia muito
e parabeniza por aquela justa homenagem que ele, Felisbino, recebeu e dianne
daquilo agradeceu e parabenizou dada um dos Vereadores ali, que fizeram as
homenagens singulares mas, verdadeiras e justas, aos homenageados naquela
noite, deu parab6ns aos homenageados e disse que a partir daquele dia, des
eram filhos de JaguariQna, e explicou que aquele titulo era dado para quem nio
nasceu em Jaguariana, portanto ali, a partir daquele momento des erajn,
oficialrnente, filhos de Jaguariana; deu parab6ns, e disse que ficassem com
Deus, desqou sucesso,um Feliz Natal e um 6timo Ano Novo e agl'adeceu. A
seguir, o Senhor Presidente disse que, a parter daquele memento, deixava a
palavra livre para quem quisesse fazed uso dela, os homenageados e os
Vereadores, e s6 pediria que trabalhassem com o tempo mfximo ali de tr6s
minutos, para poderetn expressar a emogao e o sentiments daquela nolte,
entao, deixava alia palavra livre, para quem quisesse poderia dirigir-se ali para
o palpito; pediu a palavra o Senior Antonio Claudio Felisbino Jtmior, que deu
boa nolte a todos e disse que gostaria, primeiramente, de cumprimentar, ali, a
Mesa, o Presidente Waltinho; disse de cumprimentar e agradecer pda
aprovagao unanime, n5o s6 o titulo que ele recebia naquele dia, com tamb6m
dos deinais homenageados, cuinprimental ' tamb6m a Cassia, agradecer,
tamb6m, ao David, ao Ronlilson, seu amigo,coinpanheiro, queria cumprimentar
o Silva. Muniz, um cumprimento especial, tamb6ln, ao Neguita, que foi tutor
do Decreto Legislative que Ihe concedeu a homenagem; agradeceu muito a
oportunidade que teve, ali na cidade de Jaguariana de estar naquela Casa
Legislativa, e assam cumprimentar, tamb6m, a Alzira, a Creusa a Dani, a Deise
e assam gostaria que levassem seus cumprimentos a todos os servidores da
Cfmara, ao Vladimir que estava ali tamb6jn, porque tinha certeza que todos
des mereciam aquela homenagem, muitos deles nascidos ali, mereciam dada
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dia mais, serum reconhecidos polo trabalho que realizavam ali pda cidade; fez
um cump['imento especial ao P]'efeito Gustavo Refs e fhlou para ele que se
lembrava quando trabalhava ainda com o Chico Sardelli,na assessoria, a partir
dali que estreitaram ulna relagao politica e ele teve uma oportunidade de it para
la, a convite do Romilson e estar ali naquela Cfmara Municipal, e ele eJ'a llauito
grata por Jaguariana; disse que Jaguariana era ulna cidade pungente, que a
dada dia crescia maid; ele sempl'e, recenteinente teve ujna reunifio la na
Prefeitura, onde ele falava que Jaguariana figurava entry as cidades em
primeiro lugar na Satlde, en] prinleiro lugar na Educagao , em primeiro lugar na
Seguranga, uina cidade com qualidade de vida e que os cidad:ios
Jaguariunenses estavam de parab6ns pele Governs que tinham e talllb6m pda
Cfimara Municipal que tinham, que a Cfmara Municipal, de acordo com
aqueles dados, havia ditz ali, era o INDSAT, que media os indices de satisfhgao
do illtmicipio, a Cfmara de Jaguariana era a segundo melhor entre as quinze
cidades da Regiao Metropolitana de Campinas (houve aplausos de todos os
presentes), e disse que ali queria culnprimentar o Waltinho palo trabalho, o
Romilson pelo primeiro b16nio, o Waltinho polo segundo, aos demais
Vereadores, e que era muito grata, por receber ali humildemente aquele titulo
de Cidadio Jaguariunense; disse que levava dali uma experi6ncia, tanto no
Legislative homo no Executivo e disse ao Prefeito Gustavo que os desafios
erajn gigantes mas, a exemplo de Golias, corrigiu, a exemplo de Dadi que
venceu Golias, ele tinha certeza que, no decorrer, de suas vidal iam veneer mais
um gigante if na cidade de Cosm6polis, agradeceu pda oportumidade e
agradecia a todos de coragao e, tamb6m, agradeceu a sua esposa que estava
ali, e tainb6m a sua filha que, naquele dia, estavam comeinorando nave anon de
casados, entao, queria deixar ali... houve aplausos na plateia, e disse muito
obrigado. O Senhor Presidente perguntou se mats algu6m queira fazed uso da
palavra e disse que continuava a palavta aberta; pediu a palavra o Senhor
Nilson dos Santos que primeiramente, desejou boa noite a todos, e que era com
imenso prazer que estava ali; parabenizou o Waltinho, Presidente da Camara, e
que com muito honra e alegria recebia aquela homenagem do Municipio de
Jaguariana, atrav6s dos Vereadores, em especial ao David Nets Hilario, todd
seu carinho e respeito, nio s6 porque era ele o i'esponsfvel pda hoJnenagem,
mas porque vinha prestando relevante trabalho para todd populagao e disse que
sua falnilia, sua esposa, nous e netos, funcionfrios que trabalhavaln com ele, e
todos os sous amigos que ali se encontravam, da Loja Harmonia onde
trabalhava, agradecia a todos que fizeram ou faziam parte da sua vida,
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agradecia de todo coragao aos Vereadores, e desejou que Deus abengoasse a
todos; a seguir, pediu a palavra o Senhor Edemir Bonfim de Vasconselos que
deu boa noite a todos, ao Excelentissimo Senhor Pre6eito, ao Waltinho,
Presidents da Cfmara, ao Jose Muniz, e agradeceu por homenagea-los coin o
tftulo de Cidadio Jaguariunense e queria agradecer a presenga de todos os sells
familial'es, principalmente a familia Carisma que estava ali presente, a equips
de t6cnica que trabalhavam com des if, a sua esposa, sua sogra, deus fllhos, seu
veto, tinha uma familia grande ali naquela noire; ele agradecia de coragao a
todos os presentes; comentou sobre o trabalho que deseiTpenhavam ali no
Enunicipio, era muito dificil, porque trabalhavam num segments que ainda nio
era reconhecido pda populagao homo uma doenga, coma era reconhecida pda
SaOde Mundialque era reconhecida coma ucla doenga mas, sabiam que tinham
uma dificuldade muito grande naquele seglnento: naquele dia, a Associagao
Carisina, coho havia dito o Prefeito, comegou la atras, ha dez anon auras, foi
atrav6s do primeiro mandato do Pref'eito Gustavo que I'eceberam a primeira
subvengao para desempenhai'em o seu tl'abalho; estavain instalados ainda na
Roseira, e agora estavam instalados num espago muito maior; disse ao Prefeito
que estavam com quarenta residentes, era s6 para conhecimento deli; des
trabalhavam , homo ja tinha dito mas, ia repetir mais uma vez, aquele
seglnento muitas vezes nio el'a reconhecido; comentou que, no Qltimo dia
trinta, faleceu na cidade de Campinas, o Padre Aroldo, ao qual deveriam
reverenciar , porque atrav6s dole vieram as comunidades terap6uticas ao pats;
ele conseguiu estabelecer a FEBRACT- Federagao Brasileira de Comunidades
Terap6uticas, que era um trabalho que ainda precisava alcangar o
reconhecimento, o reconhecimento da populagao, porque des tratavam de
pessoas que, muitas vezes, estavam is margins da sociedade. que chegavam
muitas vezes ao Carisma, sem uma auto estima, desvalorizados, realmente
muito doentes psicologicamente, fisicamente, afastados, distanciados da
familia, cold sua vida social, sua vida professional, praticamente destruida, e la,
atl'avis de sua equips tentavam chegar a estas pessoas, e tinham, naquele
moments, muitas pessoas testemunhando que retornaram para deus lures, para
suas famflias e estavam vivendi em sociedade, trabalhando e descobrindo uma
nova maneira de viver,estavam ali .juntos, naquela nolte, para agl'adecel ' por
aquele titulo; elam vinte ands que morava na cidade de Jaguariana e disse que
amava aquela cidade, que vivia por aquela cidade, vivia pelts residentes da
Associagao Carisma, e rogou ao Prefeito e aos Vereadores que olhassem com
bastante carinho para aquele grupo de pessoas que tinham na cidade e para o
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trabalho delis, tainb6jn, porque queriam ampliar, iain amplial ' aquele grande
trabalho de recuperar vidas, por isso agradecia ao Jose Muniz, e todos os
Vereadores por aquela homenagem; agradeceu, desejou paz e boa noite a todos;
o Senhor Presidents perguntou se havia illais algu6tn para fazer uso da palavra
e se alguns dos Vereadores gostariam de fazer uso da palavra; pediu a palavra o
Senhor Angelo Roberto Torres que deu boa noire ao Senhor Presidente, is
senhoras e senhores, ao Senhor Piefeito Mtmicipal, aos homenageados, a dada
um dos presented e agradeceu a presenga, aos familial'es, a f aJllilia Carisllaa, deu
parab6ns ao Pastor polo trabalho, disse que se lembrava da lula dole, do seu
trabalho la na Roseira, seu bairro, la atrfs, uma luta frdua mas, era um trabaiho
maravilhoso que viam os resultados; quid parabenizar os sous dais
hotnenageados, naquele dia, dedicou seu abrago carinhoso a dada um doles e,
primeiro, quid falar um pouquinho da Gislaine Matias, aquela grande amiga de
todos, aquela companheira, lutadora que ele conhecia ha anos; foiprofessora da
filha deli, la, quando sua Hllha tinha tr6s anos, blincou dizendo para Gi, que
tinha que lembrar a idade; e confessou a todos que, na Caillara, queriam fazed
uma surpresa para ela e foi dificil, pols verificavam que ela ja tinha e
resolveram indicar para ela, e falando diretamente para ela, disse, para ela ver,
o pessoal ali, que ia tatar pal'a ela ali em pQblico, a malaria dos Vereadores
achava que ela ja tinha o Titulo de Cidad5o Jaguariunense, pelo seu trabalho,
pele seu empenho, pda sua lula; comentou que ele sempre falava que a
Gislaine para fazer a cobertura, principalmente, para fazer a sua cobertura
esportiva, ela saba ali do Centro e ia a p6 at6 o Azu15o, ficava la na tnanh5 de
doi-Ringo, if dedicada, com dedicagao, com carinho, com amor na profissao de
jornalisino para levar aos leitores do jornal, enfim, levar boa notfcia e aquilo
que os leitores queriam ler; parabenizou a Gislaine, e disse a ela que ela era
uma Cidad8 Jaguariunense, e que Deus a abengoasse muito; disse que, talnb6jn,
queria falar uln pouquinho do querido amigo, do parceiro, Doutor Felisbino, o
qual conheceu la na Cimara Municipal, e parabenizou o Romilson que o
convidou para a Cimara e tiveram o prazer de trabalhar com ele, conhecer a
sua dedicagao e saber da sua hist6ria politica, e estavam felizes; ele,
particularmente, quito f'eliz de ter um aprendizado com ele, la na Casa deles,
ele sempre os orientando dizendo: "Olha, Neguita, 6 assim, n5o 6 assign", e
ficava feliz por saber que ele talnb6m foi Vereador, que conhecia, sabia do
trabalho de vereador e parabenizou o Prefeito Gustavo que o convidou para
fazer parte do quadra da Secretaria da Pefeitura, e que ele desenvolveu um
excelente trabalho lajunto aos municipes, quando procurado sobre as quest6es
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de INGS e tudo, aposentadoria; deu os parab6ns, e desqou que Deus o
abengoasse muito o seu caminho, que fosse um caminho de muita alegria e
muito sucesso, e disse ao Senhor Felisbino que ele podia ter certeza que,
Cosm6polis estava feliz, pois a partir daquele lnomento ele era um Cidadio
Jaguariunense; tamb6jn, deu sous parab6ns, e pai'abenizou a todos os
homenageados, aos Ministros da Eucaristia da Par6quia doles, de Santa Maria,
que passou um films ali, um films que ele foi Ministl-o da Palavi'a durante
muitos anon; coinentou, naquele dia, com o 26 Muniz, quando foio batizado do
seu filho, ele foinormal, socials aio querido e saudoso Padre Gomes, naquela
6poca usavam tanica, pediu a ele que fosse la e colocasse a sua tanica, entao, no
batizado tinha umas fotos que ele estava, outras que nio estava e depois
chegava, entao, que Deus o tivesse; disse que o Padre Gomes foi um exemplo,
para sua religiao e de sua cidade; parabenizou a Cabo da Policia Militar, deu os
parab6ns, homo foi bem ditz ali, des sabiam a hora que saba de casa, n5o sabia
a hora que voltava mas, deu parab6ns, e disse que tinha um sobrinho na
corporagao tamb6m, labia coma era o trabalho deles, disse mais uma vez
parab6ns; falou ao Comandante Gongalves que Deus o abengoasse sempre;
disse ao Dema's Tour que gostou da ftase: "Transportando o que ha de
melhor, vidal"; Perguntou ao Waltinho se ele se lembrava daquela fuse:
Transportando o que ha de melhor, vedas", que aquela era de quando des iam

para Cainpinas na escola, se ele se lembrava; o Senhor Walter Tozzi respondeu
que fez parte daquela trace, que fez parte daquela hist6ria; o Senhor Angelo
Roberto Torres perguntou a Gi se ela estava vendo, que ele levou na escola;
pai'abenizou ao Nilson, que des sempre brincavam que o Nilson ele ia
cumprimentar, falava: "Quando vai?" E perguntou ao Nilson, nio era? "Quando
vai?" Deu parabdns ao Nilson polo seu trabalho maravilhoso, que por vfrias
vezes ele o procurou, inclusive da familia, coho o Prefeito tinha colorado,
tinha um trabalho de sentiments que des, a pessoa quando ia procure-los,
chegava la, muitas vezes, abalada com a noticia de morse na familia, e o pessoal
tinha um trabalho maravilhoso, entao, maid uma vez deu parab6ns polo seu
trabalho e desejou sucesso sempre; e disse que o Lau, la do bar, o Lau foi
seguranga deles la na Motorola quando ele, Neguita, fazia o servigo de taxi la
na Motor'ola, jf conhecia o Lau, um trabalho maravilhoso; o Lau saiu de la e
montou seu bar, lanchonete, sucesso sempre, coin mOsica ao vivo ao lado do
estadio; disse que iam ter a Copinha e falou pro Lau para preparar o Bar mas,
que estava bom, e mats ujna vez deu parab6ns a todos, mandou um beijo a
todos, que Deus abengoasse e aos sous colegas Vereadores o seu nluito
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obrigado por terem aprovado, foram unfnimes as suas aprovag6es; desejou
sucesso a dada um doles e desdou que Deus os abengoasse, e a dada
funcionfrio da Casa enviou um beijo no coragao de dada um, ao Silva,
Secretario, jf estava Ihe cutucando avisando que havia dado seu tempo;
agradeceu e mandou um beijo no coragao de todos, e desejou que Hicassem com
Deus, que ele estava com Ele tamb6m e que se nio voltasse com Ele estaria;
mandou uln abrago a todos. A seguir, o Senhor Presidente disse que, naquele
moinento, deixava alia Mesa para Cazer uso da palavra, para razer as
considerag6es finals e iniciou sua fda cumprimentando o Excelentissimo
Prefeito Municipal, Gustavo Reis e a Cfssia Murer, Vice Presidente daquela
Casa, eln nolte da qual cujnprimentava a todos os Vereadores ali presences, a
todos os homenageados ali, naquela noite, dada qualcom sua hist6ria, com a
sua contribuigao com aquela brilhante e maravilhosa cidade, Jaguariana, e a
todos os familiares e todos que acompanhavam aquela Sess8o Solene, naquela
noite, no Teatro Municipal e disse que muito os honrava presidir aquela Casa
numa Sessgo Solene, onde pessoas de destaque na sociedade doles, receberam
uma singela homenagem mas, justa e digna, polo trabalho de coda hist6ria que
foi lida, vinhaln fazendo para construir aquela Jaguariana maravilhosa, que
sabiam que as hist6rias se multiplicavam Brasil a fora, uns vinham de uma
regiao, de uma outta cidade, de um outro Estado mas, todos se encontraram em
Jaguariana; Jaguariana passou a sel ' o bergo que os acolheu de trabalho, ali nio
faltou para dada um dos homenageados, trabalho aquele, muitas vezes
voluntario, muitas vezes dedicado com amor ao outro, fosse na sua profissao,
ou fosse no seu coragao, e disse que se fosse repetir todas as hist6rias ali,
estaria sendo redundante mas, gostaria de uma forma ge!'al, acolhe-los como
Presidente daquela Casa de Leis, e dizer que era um orgulho e uma honed,
naquela noite, poder dizer que des Cram filhos de Jaguariana, Cidad5os
Jaguariunenses e que, de coragao, jf eram ha muito tempo ]bas, naquela noite a
cidade reconhecia com aquela honraria, talvez a lnaior honraria que tinham
dentro da Cfmara Municipal e dentro do Municipio, outorgar aquino a des;
aqueles brilhantes Vereadores que ali estavain, elam, realmente, os
representantes do poco, dada qual viu niles aquela representagao, por ipso des
falaram do Parlamento e o Parlamento era democrftico, erajn as representag6es
de todos os lados da sociedade, de todos os segmentos, dos bainos, dos
segmentos do trabalho, af conseguiain formar, sim, "JaguariOna Bonita por
Natureza" e deixava ali para encerrar a sua fda o loma do nino de Jaguariana:
Jaguariana nossa emogao, nossa Bandeira" que honravam muito, "nossa
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cangao"; e deu parab6ns aos jaguariunenses, naqucle dia de coragao e de titulo
e deu parab6ns ao Vereadores por reconhecei'ella aqueles valorosos inoradores
de Jaguariana, a aos presentes, que os acoinpanhavam naquela noite na
ceriin6nia, Sessio Solene; disse ]nuito obrigado, deu boa noite e desqou um
Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos. A seguir, o Sr. Presidente agradeceu
a presenga de todos e encerrou a Sessio Solene e enquanto acontecia as sess6es
de fbtos, houve a apresentagao do Grupo Musical "Trio Sarapalha", com a
masica, com a inQsica "Voc6 vai Gostar", de Eupidio dos Santos. Nada !Dais
havendo a tratar, lavreia presente ata que lada e achada confortbe, vai
devidamente assinada

Vereador WLifii#'i;#zi de Camargo
PresKdehtf

Vereadora #3ssia Nlurelr l\lontagner
Vice PresjJlentE)
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