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MOÇÃO Nº 045/2017.- 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

“O Grande Homem 

 

Mantém o seu modo de pensar independentemente da opinião pública. 

É tranquilo, calmo, paciente, não grita nem desespera. 

Pensa com clareza, fala com inteligência, vive com simplicidade. 

É do futuro, e não do passado. 

Sempre tem tempo. 

Não despreza nenhum ser humano. 

Causa a impressão dos vastos silêncios da Natureza: o céu. 

Não é vaidoso. 

Como não anda à cata de aplausos, jamais se ofende. 

Possui sempre mais do que julga merecer. 

Está sempre disposto a aprender, mesmo das crianças. 

Vive dentro de seu próprio isolamento espiritual, aonde não chega nem o louvor nem a 

censura. 

Não obstante, seu isolamento não é frio: ama, sofre, pensa, compreende. 

O que você possui: dinheiro, ou posição social, nada significa para ele. Só lhe importa 

o que você é. 

Despreza a opinião própria, tão depressa verifica o seu erro. 

Não respeita usos estabelecidos e venerados por espíritos tacanhos. 

Respeita somente a verdade. 

Tem mente de homem o coração de menino. 

Conhece-se a si mesmo, tal qual é, e conhece a Deus.” 

 

Esta é a definição de um grande homem, e Jaguariúna, no último dia 

26 de maio, perdeu um “grande homem”. Era o senhor Pedro Silveira Martins Junior, 

carinhosamente, chamado por “Dinho”. 

O Sr. Pedro Silveira Martins Junior foi Vereador deste Poder 

Legislativo, na segunda legislatura (1959 a 1962), na terceira legislatura (1963 a 

1966), na quarta legislatura (1967 a 1970), na quinta legislatura (1970 a 1973), sendo 

Presidente da Câmara Municipal no período de 1967 a 1971 e, ainda, Prefeito 

Municipal, que compreendeu o mandato de 1973 a 1977. 

Ele atuou politicamente quando tudo era mais difícil, seja no campo 

político, econômico, tecnológico, mas deu tudo de si para que Jaguariúna se tornasse 

a estrela que é hoje. 
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MOÇÃO Nº 045/2017.- 

 

O Poder Executivo Municipal decretou luto em sua homenagem, 

através do Decreto nº 3.563, de 27 de maio de 2017, e o Poder Legislativo também o 

fez, através da Portaria nº 34 de 29 de maio de 2017 (cópias anexas). 

Sem dúvidas, esta Casa não poderia deixar de manifestar seu pesar 

diante de tão grande perda, transmitindo seus sentimentos à sua Esposa, filhas e 

todos os familiares. 

Diante do exposto, apresento à Mesa, após ouvido o douto Plenário, 

observada as formalidades legais de praxe, MOÇÃO DE PESAR pelo passamento 

do Sr. Pedro Silveira Martins Junior – Dinho, ocorrido no dia 26 de maio de 2017, 

aos 89 anos de idade, nesta cidade. 

Deliberado favoravelmente, seja oficiado à família enlutada à Ra 

Marchesini, 444, Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, nesta cidade. 

Secretaria da Câmara Municipal, 6 de junho de 2017 

Ass.) VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 

VEREADOR ALFREDO CHIAVEGATO NETO 

VEREADOR ÂNGELO ROBERTO TORRES 

VEREADOR CRISTIANO JOSÉ CECON 

VEREADOR DAVID HILÁRIO NETO 

VEREADORA INALDA LUCIO DE BARROS SANTANA 

VEREADOR JOSÉ MUNIZ 

VEREADOR LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

VEREADOR RODRIGO DA SILVA BLANCO 

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

VEREADORA TAIS CAMELLINI ESTEVES 

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária de 13 de junho corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 14 de junho de 2017. 

 

 

 
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

Presidente 

 

 


