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PROJETO DE LEI / 2013 
                                                       
                                      
 
                                     Dispõe sobre denominação da RUA EDIS RIGO – (seu Rube)  
                                     
 
                                     
 
                                     O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS                                 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A 
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE 
LEI: 
 
 
 
 
 
 
                                     Art. 1º     Fica denominada RUA EDIS RIGO – (Seu Rube)  a 
atual Rua Vinte e Dois, localizada no Bairro Bandeira Branca II, e identificada pelo 
código 14.990. 
 
 
 
                                     Art. 2º    Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
  
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, 20 DE SETEMBRO DE 2013 
 
 
 
 
 

EDGARD SASAKI 
Vereador - DEM 

 
 
 
 
 
 
 
AUTOR – VEREADOR EDGARD SASAKI 
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JUSTIFICATIVA 
 

EDIS RIGO – (seu Rube)  
 
Nasceu no dia 05 de novembro de 1924 na cidade de Jundiaí – S. Paulo. Filho de 
Victorio Rigo e de Corina Roversi. Casou-se aos vinte e três anos com a Sra Maria 
Albertina Rigo (Dona Mariquinha) com quem teve quatro filhos. Maria Imaculada, 
casada com José Ernesto, seu filho varão Ademir, Regina que casou-se com Antônio e 
lhe deram dois netos (Débora e Fernando) e a Cecília, casada com o Paulinho, que 
também lhe deram mais uma neta (Isabela). 
 
Apaixonado por futebol, palmeirense convicto, jogou em vários clubes no futebol de 
várzea de Jacareí como ponta esquerda e pelas habilidades que tinha com a bola nos 
pés, levava a alcunha de Canhotinho por onde jogava. Nas atividades profissionais, 
começou cedo e já com os seus 14 anos teve o primeiro registro em carteira, ainda na 
cidade de Jundiaí, quando em 16 de Novembro de 1938 empregou-se na fábrica de 
cadeiras Guido Pellicciari como aprendiz de amolador. Permaneceu até abril de 1940, 
quando se transferiu para outras, como a Cia de Fiação e Tecelagem AZEM, Felisberto 
Negri que também era uma fábrica de cadeiras, na Ângelo Pellicciari, fábrica de 
Móveis, onde trabalhou por mais de 07 anos e por fim terminou sua trajetória na cidade 
de Jundiaí na Argos Industrial S/A. 
 
No período em que estava registrado na fábrica de móveis Ângelo Pellicciari, veio para 
Caçapava para cumprir o serviço militar obrigatório no Exercito e aproveitando os 
momentos de folga, sempre vinha a Jacareí com os seus amigos de farda que aqui 
moravam e numa desta oportunidade, conheceu a jovem Maria Albertina (Mariquinha). 
Iniciaram um namoro até que em 28 de setembro de 1947 se casaram e a levou 
embora para a cidade de Jundiaí. 
 
Migraram para Jacareí em julho de 1948, já com sua esposa grávida da 1ª filha ( Maria 
Imaculada), vindo a trabalhar na FIATEX S/A, industria têxtil existente na época na Rua 
Alfredo Ramos, depois mudou seu emprego indo trabalhar por um pequeno tempo na 
Prefeitura Municipal como carroceiro e a seguir na Fábrica dos Biscoutos Jacareí Ltda, 
onde permaneceu até janeiro de 1951. Neste ano de 1951, surgiu a sua grande 
oportunidade de emprego, indo trabalhar na Estrada de Ferro Central do Brasil, onde 
permaneceu por mais de vinte e seis anos, e como maquinista, aposentou-se por 
serviços prestados nestes anos todos. 
 
No “servir aos pobres”, emprestou grande parte de sua vida, sem medir esforços e com 
seu jeito “militar”, nunca deixava os seus compromissos para depois. Em 05 de abril de 
1962, ingressou na Irmandade do Santíssimo Sacramento da Matriz da Imaculada 
Conceição, inclusive chegando a ser seu Provedor. Entrou para a vida Vicentina em 
1976 na Conferência Nossa Senhora das Graças, transferindo-se depois para a 
Conferência Nossa Senhora do Carmo, grupos ligados a igreja católica, cujo objetivos 
sempre foram o de atender as necessidades dos humildes e desafortunados, com 
remédios, alimentos, vestuários, ou seja, dar um bem estar a um ser humano em 
dificuldades.  
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Foi por diversas vezes Presidente e Vice-Presidente de Conferência e do Conselho 
Particular dos Vicentinos. Visitador (sindicância nas residências dos atendidos) assíduo 
de Conferências, gostava de estar entre os seus. Era membro das Obras Unidas, 
trabalhou como voluntário no Lar Frederico Ozanan, sendo presença marcante em 
suas reuniões e nas festas juninas promovidas por este asilo. Edis Rigo, também 
conhecido por seus amigos como “seu Rube”, era modelo de vicentino participativo, 
pois, não deixava nada para depois, fosse em retiros, formações, terços, orações, 
lazer, gostava das coisas certas e não fugia de qualquer missão que lhe coubesse. 
Junto com os confrades Afonso Mariano, Jupe, Antônio Machado e outros, foi 
trabalhador incansável na obra da construção da Sede do Conselho Particular São 
João Batista. 
 
Comemorou sua Bodas de Ouro em 1997 e dez anos depois veio a falecer com os 
seus oitenta e dois anos de idade, no dia 20 de outubro de 2007, deixando como 
legado um exemplo de honestidade, simplicidade, humildade e amor ao próximo. Na 
sua incansável luta pela vida, sempre mostrou os valores da família, do próximo, do 
trabalho e da honestidade, na busca de um ser melhor.  
.   
Emprestar o seu nome a uma das nossas vias, será uma singela homenagem que 
prestaremos a um cidadão que contribuiu com muitos anos de sua vida ao 
desenvolvimento de Jacareí, por isso, contamos e agradecemos antecipadamente aos 
nobres pares, o apoio e a aprovação desta propositura 
 

 

Câmara Municipal de Jacareí, 20 de Setembro de 2013 
 

 

 

 

 

EDGARD SASAKI 

Vereador – DEM 

 

 

 


