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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Concede a Titulo de Cidadao Jacareiense ao
Senhor Domjngos Gon9alves da Costa Neto

A      CAMARA      MUNICIPAL      DE      JACAREi
APROVA E  0  SEU  PRESIDENTE, VEREADOR
ABNER    RODRIGUES    DE    MORAES    ROSA,
PROMULGA 0 SEGUINTE DECRETO:

Art.  10.  Fica  concedido  o  Titulo  de  Cidadao  Jacareiense  ao
Senhor DOMINGOS GONeALVES DA COSTA NETO.

Art.   20.  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, 03 de dezembro de 2019.

LUCIMAR PONCIA
Vereadora - PSDB



JUSTIFICATIVA

Nascido  na cidade de Santos-SP,  em  1959,  Domingos Gongalves da  Costa  Neto 6  o
filho mais velho de  Manuel  Gonealves  da  Costa e  Maria  Paixao Gon?alves da Costa,
imigrantes   portugueses   da   llha   da   Madeira,   que   vieram   em   busca   de   melhores
oportunidades em terras brasileiras.

Com  suas  duas  irmas,  Rosete  da  Costa  Salles  e  Ana  Ldcia  da  Costa  Zombardi,  a
familia mudou-se para o Vale do Paraiba no inicio da decada de  1970.

Na  juventude,   ingressou   no  disputado   curso  tecnico  da   ETEP  -  Escola  Tecnica
Professor  Everardo   Passos.   Dedicado,   Domingos  destacou-se  nas  disciplinas  de
Exatas,   sendo   convidado   para   auxiliar  os   professores   como   monitor  dos   outros
alunos.    Ainda  estudante,  ministrou  aulas  na  Etep,  substituindo  professores  quando
necessario.

Cursou  a  faculdade  de  Engenharia  Eletrica  na  Fundagao  Valeparaibana  de  Ensino,
comegando   sua   carreira   como   professor   no   SENAl   de   Sao   Jose   dos   Campos.
Continuou os estudos, fazendo especializag6es no exterior.

Logo foi  promovido  e  convidado a  atuar na  sede  da  FIESP,  na capital  paulista,  onde
trabalhou  por  majs  de  20  anos,  ajudando  a  construir  escolas  por todo  o  estado  de
Sao  Paulo  e  compondo  sempre  a  equipe  brasileira  nos  campeonatos  internacionais
(World  Skills).   Foi  responsavel  por  elaborar  as  provas  da  competigao  e  coordenar
equipes, trabalho que o levou a mais de  15 parses.

Foram  anos  de  dedicagao  e  muito  esfongo,  que  o  mantiveram  horas,  dias  e  meses
longe  da  familia.  Sua  rotina  diaria  comegava  as  4h50  da  manha,  quando  pegava  a
6nibus fretado  para  Sao  Paulo,  terminando  as  21h.  Casado  com    Mariangela  Pintus
Gonealves da Costa, tom os filhos Flavia e Rodrigo e agora o neto Francisco.

Sua   contribuigao   ao   municipio   de   Jacarei   iniciou-se   em   2005,   quando   foi
chamado  a  assumir a diregao  da  Escola  SENAI  Luiz  Simon,  com  o  intuito  de  levar
educagao  tecnica  e  profissional  para  os jovens  jacareienses.  Em  seus  anos  como
diretor,  conquistou varios pfemios,  principalmente,  do Conselho  Regional de Quimica
CRQ,  para  os  trabalhos  de  nivel  t6cnico  e  o  selo  de  qualidade  da  escola.  Sempre
teve os melhores indicadores entre as demais escolas do SENAl do estado.

Seu  trabalho  refletiu  em  crescimento  da  escola,  necessitando  de  uma  infraestrutura
maior e  mais  moderna.  Por  isso,  levou  o  projeto  de  construeao  da  nova  unidade  do
Senai,  em  Jacarei,   para  a  diregao  geral  do  Senai,   na  Fiesp,  e  convenceu  a  alta
administragao da  necessidade.  Seu  pedido foi  atendido e a  populagao de Jacarei  vai
ganhar  uma  nova  escola  do  SENAI  em  2020,  com  mais  salas  de  aula  e  modernos
laborat6rios,  como merece nossa cidade.



Exemplo  de  trabalho,  visao  empreendedora,  compromisso  com  a  coletividade  e  a
formaeao   profissional,   o   professor   Domingos   contribuiu   para   a   educaeao   da
populacao  de  Jacarei  por  mais  de  13  anos,  entregando profissionais capacitados
para  o mercado de trabalho,  impactando  no desenvolvimento  industrial  do municipio,
e se fazendo presente,  ate  hoje,  atrav6s dos varios empreendimentos que construiu,
e,  principalmente,  na  formagao firme  e  profunda  do  cafater  altaneiro  e  pungente  de
nossa gente.

Aposentado  das  atividades  profissionais  desde  2019,   deixou   urn  legado  s6lido  na
cidade, fazendo jus ao reconhecimento por meio do Titulo de Cidadao Jacareiense.

E este o perfil do homem que apresento a meus pares para avaliagao,  na certeza de
estar trazendo a esta Casa de leis,  urn exemplo a ser seguido por todos os de nossa
terra.

Camara Municipal de Jacaref,  03 de dezembro de 2019.

LuCIMAR PONCIANO LUIZ
Vereadora - PSDB


