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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIV

Concede   o   Titulo   de   Cidadao Jacareien
Senhor Joao Juvenal de Souza llllello.

A  CAIVIARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  APROVA  E  0

SEU          PRESIDENTE,          VEREADOR          ABNER

RODRIGUES   DE   MORAES   ROSA,   PROMULGA   0

sEGuiNTE DECRETo LEGisLArvo:

Art.     1°         Fica    concedido    o    Titulo    de    Cidadao

Jacareiense ao Senhor JOAO JUVENAL DE SOUZA MELLO.

Art.  2°    A  entrega  do  titulo  ao  homenageado  far-se-a

em Sessao Solene especifica, em data a ser oportunamente marcada.

Art.   3°  Este   Decreto   Legislativo  entra  em  vigor  na

data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei,  18 de abril de 2019.

PAULINHO CONDUTORES

I-PR
sidente

AUTOR: VEREADOR PAULINHO DOS CONDUTORES.
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JOAO MELLO

Nome:  JOAO JUVENAL DE SOUZA MELLO

Naturalidade:  Guararema -SP

Data de nascimento:  07/05/1966

No  ano  de  1966,  mais  precisamente  no dia  7  de  maio,

nascia na Santa Casa de Miseric6rdia de Guararema Joao Juvenal de Souza Mello,

ou   Joao   Mello,   como   assim   e   conhecido.    Filho   de   Joao   de   Souza   Mello   (in

memorian)  e  Benedita  Perejra  de  Mello,  viveu  boa  parte  de  sua  vida  residindo  na

entao  Rua  Major  Paula  Lopes,  hoje  conhecida  como  Boulevard  Major  Paula  Lopes.

Teve   uma   infancia   simples,   com   uma   rotina   tTpica   de   uma   famTlia   do   interior.

Alternava  seu  tempo entre  os  estudos e  a fazenda  do  seu  av6  Braz  Franga,  onde

costumava  andar  a  cavalo  e  nadar  no  lago.  A  educacao  humilde  advinda  de  seus

pais  e  a  convivencia  numa  cidade  pacata  nao  pete  conter  a  determinagao  desse
homem, que tern brjlhado no ramo do transporte em diversas cidades do  Estado de

Sao Paulo, sendo urn exemplo de superagao no mundo corporativo.

Ap6s  concluir  o  Ensino  Fundamental  em  Guararema,

ainda   em   sua   adolescencia   matriculou-se   no   Col6gio   Policursos   em   Mogi   das

Cruzes,  onde cursou Tecnico em  Eletr6nica,  cidade onde mais tarde  iria conhecer a

sua  companheira  e  esposa  Sra.   Edilaine  da  Silva  de  Oliveira  Mello.   Desta  uniao

nasceu o jovem Joao Marcos de Oliveira Mello.

Logo ap6s o casamento,  passou a  residir em  Mogi das

Cruzes.   Com   visao   empreendedora,   manteve   sempre   os   olhos   voltados   para

Jacarei,  cidade pela qual ja demonstrava  muita admiragao e certeza de que urn dia

seria parte de sua hist6ria.
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Cubas, onde colheu grandes amizades que perduram ate esta data.  Em 2002 entrou

no  ramo  de  transporfe  e  gragas  ao  seu  desempenho  conquistou  varios  contratos

com Governos Federais,  Estaduais e Municipais.  Com seu carisma e dedicaeao, em

pouco  tempo fez grandes  amizades junto  a  Policia  Militar do  Estado  de  Sao  Paulo,

bern como  na Aeronautica  e em  outras  Organizae6es  Militares,  tornando-se  Consul

da Associagao  Brasileira das  For?as  lnternacionais de Paz, fruto de sua  paixao pelo

militarismo,  o  que  lhe  rendeu  e  tern  rendido  indmeros  titulos  e  honrarias,   sendo

atualmente membro das seguintes instituig6es:

- Magom Ativo do Grande Oriente do Brasil;

-  Consul  e  Conselheiro  da  ABFIP  (Associagao  Brasileira  das  Forgas  lnternacionais

de Paz) Batalhao Suez;

-Comendador da Ordem da Sociedade Brasileira de Educagao e lntegragao

-Em  2013,  foi  nomeado  no  Senado  Federal,  pelo  Centro  Cultural  e  Empresarial  e

Conselho  lnternacional  de  Honrarias  e  Merito:  "Embaixador da  Justiga  da  Paz e  da

Cultura no Mundo".

- Condecorado em  Brasilia,  no Comando Geral da  Policia  Militar do  Distrito  Federal,

com a mais alta honraria concedida a  urn civil:  "Medalha da Ordem do  Merito Alferes

Joaquim da Silva Xavier."

Estes  sao  alguns  titulos   recebidos,   mas  entre  todos

cabe ressaltar que recentemente recebeu a Comenda "ORDEM DO NASCENTE DO

PODER AEREO" pela EPCAR (Escola Preparat6ria de Cadetes do Ar),  instituigao da

Fonga  Aerea  Brasileira,  comenda  que  considera  de  grande  valor  e  reconhecimento

merecido.

Hoje,  atraves  da  sua  formagao  em  Direito,  utiliza  todo

seu conhecimento para cuidar de licitag6es e dos contratos de suas empresas.  Entre

elas  destaca-se  a  empresa  Camargo  e  Mello  Transportes  Ltda.,  empresa  que  o

pr6prio Joao Mello trata com muito carinho,  pols tern o orgulho de saber que, atraves
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o mais alto nivel de qualidade,  atraves de motoristas e monitores capacitados e com

veiculos de tlltima geragao.

Gosta  sempre  de  destacar  em  suas  conversas  que

administra na cidade de Jacarei varios contratos com a Governo do Estado de Sao

Paulo,  junto  a  Secretaria  de  Educagao,  mantendo  sempre  firme  o  seu  elo  com  o

nosso Municipio.

Sempre   que   tern   a   oportunidade,   argumenta:   "Amo

Jacarei de coragao".

Desta   forma,    procurando   sempre   marcar   presenga

atraves  do  seu  born  humor e  espfrito  colaborativo,  cativando  as  pessoas  com  sua

sjmpatia  e  otimjsmo,  esse  cidadao  de  bern,   que  tern  uma  trajet6ria  de  sucesso

marcada  pelo  trabalho,  tern  sido  motivo  de  grande  orgulho  para  a  nossa  cidade  e

nosso pals,

Assim exposto,  esperamos que a  presente  propositura

merega   o   apoio   e   aprovaeao   dos   nobres   pares,    pelo   que   antecipadamente

agradecemos.

Camara Municipal de Jacarer,18 de abril de 2019.

PAULINHO

'nyice-P}esidente

ORES
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