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PALACI0 DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Disp6e sobre a denominagao  da  Rua Cinco,  do Jardim
Leblon, como Rua Jos6 Norberto Vieira.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREi,  USANDO  DAS

ATRiBuieoEs   QUE   LHE   SAO   cONFERiDAs   POR   LEI,

FAI  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL  APROVOU   E

ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1°   Fica denominada RUA JOSE NORBERT0 VIEIRA a

atual Rua Cinco, do Jardim  Leblon,  jdentificada pelo c6digo  14331.

Art. 2°   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 23 de setembro de 2019.

Vereador - Lider PSD

AUTOR: VEREADOR JUAREZ ARAUJO.
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JUSTIFICATIVA

Nobres Colegas Vereadores,

Com     muita     honra    apresento    este     Projeto    de     Lei    de

denominaeao  da   Rua   Cinco,   localizada  no  Jardim   Leblon,  onde  venho   homenagear  o

Senhor Jose  Norberto Vieira,  uma  pessoa que viveu  intensamente sua hist6ria  no meio de

n6s,  que deixou  muita  saudade,  coma  relatado  pelo seu  filho Joao  Marcos Vieira,  em  urn

breve hist6rico de sua vida.

Jos6  Norberto  Vieira  viveu  apenas  33  anos,  no  entanto,  este

tempo curto nao o impediu de viver intensamente e transcender o universo.

Parecia  ate  que  ele  sabia  que  sua  vida  pudesse  ser  curta  e,

mesmo sem ter a plena consciencia disso,  buscava aproveita-la da melhor forma possivel,

usando todas as potencialidades que a vida oferece.

0  desejo  pelo  aprender foi  mola  propulsora  de  suas  ag6es  e,

mesmo com urn periodo curto, Jose Norberto Vieira p6de desenvolver muitas habilidades e

profiss6es,    interferindo    significativamente    na    vida    das    pessoas    que    convivia    e,

seguidamente na sociedade local e, assim, numa escala maior, transcender a universo.

Esta   conversa   de  transcendencia   e   curiosa,   pois   pensando

bern, imagino que algumas pessoas podem se transformar em coisas dependendo de seus

feitos.  Se perguntarmos as pessoas sabre  Presidente Dutra,  certamente a  maioria ira ligar

a rodovia e nao ao ex-presidente do Brasil.

Enfim,     Jose    dedicou     sua     vida     a     aprender,     fazer    e,

consequentemente,   ser  urn   profissional  em   diversas   areas   de   sua  6poca,   como   por

exemplo:   mt]sico,   tocando   sanfona,   violao   e   viola;   sapateiro,   cabeleireiro   e   chefe   de

cozinha em  umas das  mais  importantes estatais  do  Brasil,  a  Embraer.  Ha  quem  viveu  80

anos  sem  desenvolver  uma  tinica  habilidade  como  as  que  Z6  conquistou,  ainda  com  tao

pouco tempo.  Isso faz dele  urn agente da  hist6ria,  tendo como meta  realizar,  ajudar e ser

alguem que altera de forma boa a vida dos pr6ximos e da sociedade de uma forma geral.

Mas  certamente  a  mais  relevante  de  silas  conquistas  foi  a  da

familia  e  familia  nao  se  faz  sozinho,  assim  como  quase  nada  na  vida;  logo,  sua  esposa,

Maria  Madalena  Vieira,  teve  parte  extremamente  importante  nessa  transcendencia;  pois
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como  mulher,  esposa  e  mae;  unidos  pelo  amor,  dedicaeao,  confianga  e  compreensao,

puderam constituirjuntos urn dos maiores legados que a maioria sonha: os filhos.

Jose  e   Maria  tiveram  sete  filhos  e  os  educou   para  serem

pessoas que tambem  sejam  movidas  pelo  desejo de aprender e fazer e,  seguindo  assim,
encontrar o sentido do maior misterio da humanidade:  a VIDA.

Jose  Norberto  Vieira  entendia  que  a  vida  para  ser  bern vivida

tinha de ter final em beneficio dela pr6pria, ou seja, da vida.

Muitas  pessoas  construirao  suas  vidas  na  Rua  Jose  Norberto

Vieira e nem mesmo saberao quem foi esse tal Jose, mas de uma coisa elas sabem: se ele

se transformou em rua, isto e, em coisa; certamente e porque ele fez muitas coisas.

Mas   Jose    Norberto   Vieira,    por   urn   momento    nos   deixa,

transcende   o   universo   mantendo-se   vivo   em   seus   ideais,   feitos   e   deixando   muitas

saudades.

E  e  nesta  singela  homenagem  que  o  ideal  de  vida  de  Jos6

Norberto Vieira transcende mais uma vez.  E nao 6 que e mesmo que algumas pessoas se

transformam em coisas! E s6 mais uma maneira delas se manterem vivas em seu legado.

Parabens Jose  Norberto Vieira,  Maria  Madalena Vieira, filhos e

filhas,  netos e netas,  sobrinhos e sobrinhas,  quem  mais vier e quem  mais ousar na vida  a

busca incessante pelo aprendizado!

Somente pessoas que fazem reconhecem outra que faz. Esta e

uma linda homenagem que se pode prestar.

E    neste   sentido   que,    com   muito   orgulho,    defendemos   a

aprovaeao  desta  propositura  e,   permanecendo  a  disposieao  dos  ilustres  colegas  para

eventuais esclarecimentos, transmitimos nossas respeitosas saudag6es.

Sub   censura   dos   nobres   pares,   agradecemos   a   ateneao

dispensada.

Camara Municipal de Jacarei, 23 de setembro de 2019.

Vereador -Lider PSD
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Oficio:   862/2019-SG

llmo.   Sr.   Vereador,

Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Governo

Jacarel',   08  de  Maio  de  2019.

Serve-se  do  presente  para  informar-lhe  acerca  da  solicitacao  realizada

por     Vossa     Senhorja     por     intermedio     do     Oficio     0365/11/2018     -     GVJA.

Consoante     informaeao     da     Secretaria     de     Planejamento.     nao     existe     no

municipio  pr6prio  em  nome  de  "Jose  Norberto  Vieira"

Sendo  que  cumpria   informar,   vale-se  da  oportunidade   para   renovar  os

protestos  de  nossa  elevada  estima

A  Sua  Senhoria  o  Senhor

Juarez  Arat]jo

Vereador  de  Jacarei  -SP

Pa¢o  da  Cidadanio  -Pra€a dos  Tr€s  Poderes,  73  -Centro  -Jacarei  (SP)  -CEP  12327-170

Fore  (12)3955-9033  -governa@jacarei  sp gov,br
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