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MOÇÃO Nº 118/2017.- 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

“Retrato do Homem Ativo 

 

... É aquele que sabe realizar aquilo que para os outros constitui 

simples aspiração; que cumpre sempre o seu dever; que tem iniciativa; que não 

espera as ocasiões, mas que as cria. 

Que ataca resolutamente as dificuldades; que dá de si, logo de 

entrada, boa impressão, que sabe ouvir e calar; que crê no poder miraculoso; que não 

deixa as coisas no meio; imprime cunho e superioridade em tudo que lhe passa pelas 

mãos. 

Homem, enfim, que toma por divisa: ‘aperfeiçoar tudo o que puder; 

fazer tudo o melhor que puder; melhorar ainda mais aquilo que já estiver realizado.’” 

Sim, um homem que vive nesta postura, com certeza, chega aos 100 

anos. Com certeza faz da sua história o caminho para tantos outros seguirem. 

Esta história é a do Senhor José Bueno da Silva, que no dia 2 de 

outubro completou 100 anos de idade. 

Nascido no ano de 1917, na cidade de Bueno Brandão, em Minas 

Gerais, o Sr. José Bueno da Silva fez sua história em Jaguariúna, pois aqui reside já 

faz 72 anos; casou-se com Dona Benedita Aparecida Silva, falecida há três anos e 

teve nove filhos: Cezar Bueno da Silva (in memorian), Maria Aparecida Lino, João 

Bueno Sobrinho da Silva, Vicente Bueno da Silva, Aparecida Bueno de Oliveira, 

Antonio Bueno da Silva, Ana Bueno Martins, Jucelino Bueno da Silva e Maria das 

Graças Bueno Catuzo. Estes lhe deram 24 netos, 32 bisnetos, 10 tataranetos.  

Ao celebrar 100 anos, cada ruga representa uma história. E são 

tantas...  Quantas experiências...  Quantas histórias para contar...  Quantos conselhos 

para dar...  Quanta paciência para suportar...  

A pessoa que chega aos 100 anos de idade, é uma pessoa 

abençoada, cheia de sabedoria e bons ensinamentos. 
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Moção nº 118/17 

 

Por este motivo, esta Casa de Leis não poderia deixar de se 

manifestar diante de um acontecimento tão importante: a celebração de 100 anos de 

idade do Sr. José Bueno da Silva, que na sua simplicidade criou gente de bem e 

ajudou, sobremaneira, no crescimento do Município. 

Por isso, desejamos que ao receber essa mensagem o coração do 

Sr. José pulse mais forte, seus olhos brilhem e seus lábios sorriam. Esta é forma mais 

espontânea e simples desta Casa de Leis para que ele faça dessa celebração uma 

data muito importante para quem está a sua volta. 

É um desejo colocar dentro desta moção todos os corações que 

conhecem e admiram o Sr. José Bueno da Silva, e são muitos que desejam toda a luz 

e paz que ele merece. 

Que a felicidade o acompanhe sempre e que ela seja ainda maior do 

que já é, pois é maravilhoso o bem que ele planta ao longo do seu caminho. 

Diante do exposto, apresento à Mesa, observadas as formalidades 

regimentais de praxe, ouvido o douto Plenário, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E 

LOUVOR ao Sr. José Bueno da Silva por ter celebrado 100 anos de idade, no 

último dia 02 de outubro do corrente ano. 

Deliberado favoravelmente, seja oficiado ao homenageado. 

Secretaria da Câmara Municipal, 9 de outubro de 2017 

As.) VEREADOR ALFREDO CHIAVEGATO NETO 

Cópia conforme o original apresentado em Sessão Ordinária de 10 

de outubro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 11 de outubro de 2017. 

 

 

 
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

Presidente 

 

 


