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PROJETO DE LEI N°          /202o

Dispõe sobre denomjnação da  Rua  Hum  no
bairro,   Campo   Grande   CDHU,   como   Rua
Tobias de Jesus.

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREi,
USANDO  DAS ATRIBUIÇÕES  QUE  LHE  SÃO
CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ  SABER  QUE  A
CÂMARA     MUNICIPAL    APROVOU     E     ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Ari.  1°  Fica denominada como  RUA TOBIAS  DE
JESUS,   a   Rua   Hum,   Iocalizada   no   CDHU   do   Campo   Grande,   na   cidade   de
Jacareí/SP.,  identificada pelo CEP.12.319.446.

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

Câmara Municipal de Jacareí,  18 de junho de 2020.

Vereadora -MDB

Página  1 de 4



JUSTIFICATIVA

Encaminho  aos  nobres  pares  apreciar este  projeto  que  é  solicitação  dos
moradores da rua a Hum do CDHU DO Campo Grande, reinvindicação abaixo assinado
em anexo.  E, também como servidora pública trabalhando no Cemitério Jardim da Paz,

pude conhecer a pessoa que era o Sr. Tobias de Jesus, sócio proprietário da conhecida
Funerária Jacareí em frente a Santa Casa de Jacareí.   E o local é próximo ao local que
trabalhou por 50 anos próximo a entrada do Bairro Campo Grande, vulgo "Cassununga"
e residiu muitos anos no Jardim Liberdade.

Cabe ressaltar que é um cidadão conhecido pelos quatros cantos da cidade
e  os  depoimentos  que  agrega  este  projeto  agregando  ao  pedido  supracitado,  tem  o
depoimento de vida do escritor e saudoso Juiz Dr. Aureliano Sales de Oliveira na Obra
"Quem é quem em Jacareí". Sendo assim segue uma síntese da História de vida do Sr.

Tobias de Jesus.

Tobias  de  Jesus  nasceu  em   17  de  junho  de   1937,   na  praia  do  Pulso,
Ubatuba/SP.   Filho  de   Manoel   Ricardo  dos   Santos  e   Maria   Euphrozina  de  Jesus,

pescador  e  dona  de  casa,  era  um  dos  nove  filhos  do  casal.  Viveu  sua  infância  e
adolescência entre a praia do Pulso e a Fazenda dos lngleses, em Caraguatatuba, onde
seus familiares trabalhavam.

Na juventude, ainda na mesma cidade, trabalhou no comércio local. Aos 20
anos mudou-se para Jacareí, para trabalharjunto a seu irmão mais velho, Sebastião de
Oliveira, que havia fundado a Funerária Jacareí em  1954,  pioneira na cidade.

À frente da funerária, prestou serviço à população de Jacareí por mais de 50
anos, sempre atento às necessidades de melhoria. 0 início foi árduo, pois as condições
de trabalho nesta área não eram como as de hoje. Não havia Corpo de Bombeiros, sendo
as remoções de corpos em acidentes feitas pela funerária.

Antes da  instalação  da  Funerária Jacareí  o  serviço funerário  era  realizado
com as mínimas condições da época: apenas um caixão para transporte do corpo até o
cemitério;  o velório  era  realizado em  cima de  portas apoiadas em  cavaletes,  pois  não
existiam caixões para venda,  somente sob encomenda e sob medida;  os falecidos nas

periferias da cidade eram removidos em redes até o cemitério.

Teve  importante  atuação  durante  a  catástrofe  de  Caraguatatuba  (1968),
sendo   peça   fundamental   na   informação   da   situação   da   cidade,   uma   vez   que   a
comunicação convencional não mais existia.  Chegou  na cidade a pé,  pois as encostas
da serra haviam deslizado, encobrindo as estradas. Ajudou no resgate dos escombros e
na busca de sobreviventes no local.
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Era  conhecido  por  seu  jeito  comunicativo  e  disposição  para
trâmites  de  ordem   prática  e  burocrática,  facilitando  assim   a  vida  das  famílias  em
momentos  tão  difíceis  da  perda  de  um  ente  querido.   Reconhecido  ainda,  pela  sua
dedicação,  respeito,  carinho e zelo para com  as pessoas que o procuravam,  ajudando
com esclarecimentos aos familiares,  no que se refere aos direitos de pensão e auxílios

junto ao lNSS, com remédios e alimentação às famílias carentes. Ainda prestava ajuda
a hospitais,  lares para idosos entre outras entidades de Jacareí.

Conheceu   Cândida   Maria   de   Jesus   em   Jacareí,   com   quem   casou-se
eml968.  Tiveram dois filhos,  Erika Maria de Jesus e Gustavo José de Jesus. Tobias e
Candinha, como era carinhosamente conhecida, viveram juntos até seu falecimento (22
de setembro de 2015), devido a complicações decorrentes de isquemias.  Deixou ainda
dois netos, Guilherme Rezende de Jesus e Ana Clara Rezende de Jesus.

No  bairro  em  que  viveu  grande  parte  de  sua  vida,  o  Jardim  Liberdade,
também   era   uma   figura   conhecida   e   estimada.   Brincava   e   conversava   com   os
transeuntes que passavam na frente de sua casa, onde sempre estava cuidando de suas
orquídeas e do jardim ou sentado em uma cadeira ao lado de sua esposa, observando
o movimento.  Suas orquídeas eram famosas, as pessoas paravam para apreciar e até
pediam mudas.

Pela sua popularidade e sendo consagrado no exercício de seu ofício, Tobias
deixou sua marca, sendo lembrado como homem prestativo e que muito contribuiu para
a sociedade jacareiense.

" 0 sewiço funerái'io, apesai- do 1:eor de tristeza, nos ensina a

aprendei. a conhecer os diversos sentimentos da vida e saber
valol.izã-la„

ÜõodflÁdGflzbJÁ

Assim,  por tudo o que o homenageado viveu e contribui nesta cidade conto
com a apreciação e manifesto favorável a este projeto em nome dos familiares, aos ex
e funcionários da Funerária Jacareí, em especial ao Sr.  Daniel Cordeiro,  conjuntamente

junto aos moradores do CDHU Campo Grande, expresso no Abaixo-Assinado.  Pois sei
a importância da identidade nominal e de um (a) cidadã (ã).

Câmara Municipal de Jacareí, 22 de maio de 2020.

--=-  -
LUCIMAR PONCIANO

Vereadora - MDB
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MUDANÇAS NO ENDEREçO ABÀIXO:f..

a pED!DO: Euia,miél cordeiro, por[ador do RG 27.717,858 -7 e cpF 282.083.058 -71,
v©nh© aÉffavés déste abajxo assjnado solicitar coletivamente aos moradores dos
prédi©s I®Galizados na rua Hum do CDHU Campo Granc!e em Jacareí que tem c®mo
r©fereneia o CEP 12.319446, a nomeação de um outro nome para está referida via
publi®a, que hoje é conhecida apenas como Rua Hum...

-ÚÜSHEFaGAT!VA: Ora exercend® a função de Coordenador da C®missã® d©
M®radores do Bloco 18 que é o primeiro bloco de apartamentos localizado nesta via,
v©nh© afirmaF que e®nvivemos com o grande problema  de identificação da n®ssa rua
já que "F&ua Hum" exis±em varias na cidade e por conta disso sempre estamos
reeeb©nd® em nossos portões correspondências erradas e até visitas de prestadores
de serviços que não soiicitamos por conta de um erro do GPS que ao invés de ievar a
p©ssoa no destino desejado, traz de maneira erronia essas pessoas no nosso
©md©reç®, causando-os transtornos e perca de tempo. Os enganos ocorrem c®m
basÊanÊe frequênGia, e prinGipalmente agora com essa onda de pec!ir veíoul®s de
Êransp®fte por apljcativos, se o solicitante não falar que é rua Hum com "H" no inicio
©©m 6©ffieza vai ficar esperando ou pior vai parar em outro local da cidade que não
Ê©m nada haver eom o Bairro Campo Grande, e Por isso pedimos a solicitação da
mudança neste endereço de maneira simpies é objetiva.

-EVBÜDAN     S: Hoje o nosso endereço está como Rua Hum9 N® 30 CDHU campo
©ffand© eEP:  12.319446, através desta solicitação coletjva de mudanças se todós ®u
a mai©ria estiverem de acordo ficará Rua Tobias de Jesus, N° 30 CDHU Campo'  Grande GEP'12..319446.                                                                                       ,íí.E§©BRE®H®MENAGEAD®:0saudosoTobiasdeJesusfoiumamigo que p®díam®s

c©ntar em todós Ôs momentos com uma simplicidade sem igual ajudava a todos que
Ihe proGuravam, ora para fazer um funeral de um ente querido, ora para ajudar nas
bur©eraeias para dar entrada em aposentadorias de pessoas carentes e !eigas, ora
para ajudar. com. remédios e até aljmentação dos menos favorecidos, em seu
ffa!©©im©nt® a cidade de Jacarei sentiu es§a perda irreparáve!, Senhor Tobias c©m©
©ra p©pularmente ccmhecido prestava diversas  ajudas á Hospitais, Asilos e outras
©nftidad©s de Jacareí, nunca se candidatou a nenhum cargo publico e nunca se
pr©m©v©u as eustas das ajudas solidarias que promovia e por esse motivo hoje
§embram®s dele para prestar esta justa homenagem.Semmais

/
Daniei G®rdeir®
B!©e® 1B -CDHU Gampo Grande                                                                                                     Ô
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Êambém na ©nÉrega d© G®Fr©sp®ndên®ias p©r existir ®uÊras Fuas em Jaear©í ®®m © mesm© n
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Edsôn Lopes de §ouza
Edson L¢pes de Souza, natura!

de  Gandú,  terra  do  cacau  no  sul  da•Bahia` filhQ de Migueí Pereira de Souza

e Andre!iria Lopes, é cãsado desde 3Q/
12#1 ¢Qm Maria Trindade Cardoso SoL£-
za , filha de Rosalino Cardosü Santüs ©
Maria Trindade Santos.

0 casai tem {rês filhos: Jonathas
Âlex  Cardoso  de  Souza  (23  anos)  e
Josafà  Cardoso de  Souza  {2i  anos},
músiços prcifissionai§, e a mí3njíia De-
bora Cristina Souza.

Trabalhou  na Sade durante 25
an®s, começando como ajudante g€ra!
e  apo§entarido-sg`  hã  5  anos,  coiT}o
supswisor de produção.

Mesmo  aposentado,  eor!tinuou
traba!handor  sempre com  a  ajuda  da
espüsa , vendendo materiais p!ásiicos e
consertanclo  §Ófàs,  para  em  seguida

.Sj2Eüüfunerário

Tobias di3 Je§Üs é um bem sucedi-
do com€rciante que  adotou  a  cidac!e de
Jacarei para constrüir siia Garreira, sua fa-
milia, sua vida<

Nascido em Caraguatãtuba, filho de
caiçaras  de  Maranduba,  municipio  d€
UbaSuba.  Manoel  Ricardo  dos  Santos  e
Maria EÜphrosína de Jesus.

Sígu  pai C:ons{miu a murÊta que se
estende  por toda a Qr!a da praia principa!
de  Caraguata{uba.  Hoje,  dá  nome  à  rua
onde moram seu§ ií`mãos.

A infânc!a e ado!gscência foram ri-
cas  em  apr€ndizados e  muito  amoí dQS
pais e irmãos.

Teve uma iníãncia feliz, vívendo uma
vida simplgs de caiçara, pe§cando nas co§*
teiras da praia € par{icipanc!o do espürie que
tantQ gc}sta, a cãça submarina, qLie prati-
cQu pür muitos anos.

Tobias de Jügus
Logo começou a trabaihar para tif:ar

seu sustenío junto ÇQm seu irmão gémeo,
Mar!Üel  de  Jesus.  Trabalhou  por  algun§
anos nõ cõmércio da cidade.

Quando  chegou  Sm  Jacarej,  em
meados de 1961, a cidade eía trariqüila. Veio
acÉ]entaridó o sonho de {raba!har müito e
const#uirumafamilia`

Começau a traba!har na Funerária
Jacarei cie S@u irmãü Sebastião de Ülivei-

[a, que fol a picineira em funerária na cida-
de,   na época instalada na Praça Conde
Fron€im, Era um sewiçü ârduô g ainda nãci
esta#a ãcosiumado com o impaüo  que a
mürie e suas duras  circünstãncias £ausa-
Vam.

Na época,  não exi§tia o Corpo de
BcmbBiros.  As remoçõe§  de eorpüs €m
acidentes eram executadas pe!a {uüerãria.

0 sÊrviço füneráriQ Êxisten{e anteri-
Õr à  instalaçãõ  dã  Funerária
Jacareí era execüSado pela San-
ta Gasa, qüe pcp$8Liía somente
um eai.¥ãQ para Ü transpôrie do
corpo até o cemitério.

0 ve!ório €ra reãlizadü
em cima de portas e cavaie-
tes Pôrque não existiam cai-
xões para venda. Eram feitõs
Somente por en¢omenda §Õb
medidas tiradãs do  corpo,  e
enSregiies rí}omentos ante§ dô
Sepu!tamento, ãÊndo ¢ue riQje,
o cc!rpo jÉ é veladc] dgntro dos
câixões,

Os faleSidos nas p©rlfe-
Íias   da cidad©   eram removi-
düs em rsdes a{é Ó cemitério.

0 translado era rea!iza-
do  por  tricic!Ss  ou  €arretas
conduzidas por um funGlcínário,
Antônici Mar!ir}s das Neves,  Ü
Tonti,

passar a ser vendedor,  dep
zer vários cursos de vendas.

Üesenvõlveu sAmway", traba-
lhou  com  auto-gestão  dg  Saúde
Kekomed e trabalha ãtüalmente cüm
a Clean Wa{er do  Brasil  (purificadQ~
res}3  fazendo parte  de  um  grupo de
vendas constituido por 35 r€presen-
tan{es na região.

Édson LÕpes de Souza é evan~
gé}icó; aprefldeu tQcar violão e Ganta
lou#ores a Deus; fez a EETAO  -  ES-
eoia  de  EdücãSão TeS!Ógica  da A§-
sembléia  de  Deu§  -  Mir!is{ério  de
Beiém; ê presbítero, jà {end® traba!ha-
do na igreja do bairro BêÃndeira Brãn-
ca  Í! € a{Üãlmente coopgra  na  lgreja
dQ  Jardim  F!Órida.  Sua  mensagem:
"Os  que  confiam  no  Serihor  Jesus,

renovarão suas forças".

Casou-se em 22#/68 com Candida
Maria de Jesus. com quem tem dojs filhos:
Erika Maria de Jesus e Gustavo José de
Jesus eSm 2i e 17 anos, respectivamente,
(foto).

Quando  houve  ã  catástrQfe  de
Caragüatatuba em 1968{ foi peça fünda~
mer!ta! nã informaçãü da Situação da ci-
dade paía o restü da regiãQ, uma vez que
a comunicãçãó cõrwenciona! não mais
existia. CüegSÜ na €jdadg devastada  a
pé,  püis as  en£ostas  da  serra  ha¥iam
des!i2adõ, fazendQ desapareÊer as es-
tradas.

Ajudou nc! resgãte dc}S escõmbros
e ria busca de sübreviventes nS looa!, au-
xi!iado por helicóptepo§, que €ambém Gc!n-
duziam  medic;ãmentos,  ãjimen{os  e
àgua-

De vo!ta ao trabalho, o primeiro c&r-
rc! da firma fc}i  um Ford pretü, qüe era eün-
duzidô pelo próprio Tübía§, vestido cüm tra-
jes a rigor,

Ne§sa êpoca, os Êlecinientos eí.am
minimos devjdo a popu!ação ainda seí pe-
qüenã-

Após alguris ãnos, o número de fa-
lecimentos  aumen{ou,  &Ümentanda  tam-
bêm o  riümero de funcic}nários e a firma
passou a pQssüir vàrias Kombis.

Atualmente, a funerãria pãs§Ôu por
ínovações, a€endendo prüiitament€ Suas
chamac!as. Üs ve{Órios são r€alizados em
salas discretas e atua!izadas e a frots de
carros aümsntou, gom ã giqüi§ição dí5 um
Om©ga, para mãíür dedicaçãQ aos famijja~
res.

A{ua}mente, c®m 3ã anGÍs de<{Íaba~
!hü no ramo füngráriô e ainda sxerceridS a
pr#fi§sãõ,  é  müHo  cõníieciüo r}8 ddadg

dmeTdeaTàbS¥#Ç¥£uffg¥gõ%P#ffi=ü£,
€¢m o tra{S "m ÊS Í:àmElías:8`a`s psssoas

Qüã« Ê, Gi3ffi#'ÉW #ÀÊffiRff -i41



que o procuram, co!aborandó ainda n® es-
cía!.ecimenio aos familjarÊS no que se refe-
re gios direitos de pensão e auxí!ios jünto ao
!NSS , principalmente às pessQas carentes
e nãcí esc{are€idas,

"0 serviço funerário, ap€Sar do teor

de trisâÊza. nos eiisina a aprsnder s   co-
nh€cer os diver§os sentimen{as dã vida e a

saber valc}rÉá-3a". afirma Tobias.

Fã€Sssüri.ôs®Sqüejâindiãá¥am
s©Ü destiftS

- üuãndo trabaíhava  r!o c;QmérciQ
em Caragüatatuba, Tobias já era procura~
dó na iaja, e até em mom€.nSos de fo!ga,

para vender tõdõs Õs materiais r!
Üs à confecção de caixões;

-  Em  Jacarei,  conviveridó  com  o

padre Cunha, este sugeria que lessem na
Bibiía S cÊpi{u!o  intitu!ado "Livro de T¢bias'',
referindchse à passagem de faL{ecimentos,
pravando que desde aqueia épaca Tobias
tinha a incumbência cle trÊtãr dos Íalecidos.

Ã~ss€}<=.i.açãq_ELrpfiss.Êonã! de Fsfrantes de Jaça*gã

Shirley Bemarti® Gü£man
É essa alegre e atenciosa feirâí3ie,

a{ual presidente da Ãssõciação PrQfissiü-
nal de Feirantes de Jacarei , quem fala com
a  sorríso  bonito que  Deus lh€ deu:  '.SÜÜ
natur&l  de  Sorocaba,  fi!ha  dá  Franoi§cx}
Bemartio e Tere£a Baga{iíi Bemardo. Ter±ho
três irmãos: Terezã Berriardo R€stani, Ma-
ria Vitõria Bemãrdo e Ântõnio Bemardo dô
Andrade.  Jacareiense  cle  cQração,  pc)js
meus pais vieram para Jacarei em junhõ
de i959, £u tinha s anos na época` Amo
Jacarei comü se fosse minha terra na{al.

Em 23 cie maio de i971, casei-me
com Sã!vador Gusman Neto, fl!ho de Sa!~
vador Susman Ê !da Vo!pjani Gusman, pio~
neiros em feirã~livrg de Jacarsí na década
de 50, épocÊ em que vinham de São Pau!o
pãra  {rãba!har no  Va!e c!Ü  Pafaíba  e,  @m
1959,  se  instalararn  d€finitivameiite  em
Jacarei.

SalvadQr trabalha na PetrQbrás, em
Sãõ José dos Campüs, desde 1978 e nas
folgas {raba!ha nã feira. TemQs quatro filhos:

Silvia  GLisman,  fisiôterapeuia;  Celsõ
Gusman  e  C!audiõ  GÜ§man,  fÊirãn€es  e
universiiários, e Sãrah Gusman, estudan~
te.

Fui sácia-fundadora da Ass¢eiação
Profis§ional de Feirantes de Jacãreí ncj diã
14/9/1988, ocupando o cargo de 1 a Secre-
tária`

Hcije sou presidente da mesma, ten-
do uma dirgtQria a§sim constitu!da: Shiriey
Bernardo GÜsman, presi&en{Íã; Katsu£oshi
lto, vice-presidente; CleL{sã Maria Soãres
San{Üs, 1 ã secretán^a: Neusa ítiaria dos San-
tós, 28 secretária; Flávio Ma®ki Mine, i Q te~
sõüreirS e Manoel de Almeida, 2° €e§ourei-
ilo`

CQnselho Fiscal: FraricjsGo Macha~
do,   presidenta;  EL!clid€§  Mas§atoshi
Miyasr!iro,    lsa@!    Ma®hada,   William
Pss€hoalino, Edson Shinüstim Kageyama,
Si!vana Aparecida dc! AmarÊ{ !naftjk e Alceu
A{ves CorrÊa. Esta nossa   Dii.eiõria exer~
eerá o mandato aêé dezembr¢ de 1996".

Regina #Ê[ia e ]§agJ Ma€hadü
Filha de Eíidio Soares e lrene Moíaes

Soares.  Regina Gelía Saares Machacío é
casada  com lsael Machado e tem três fi~
!hos: lsae! Machads Filho, Elaine Machado
e Cristiano MachadQ (na foto, com ÓS pãis).
Regina Celia e !sael são feirarites, desde
abri! de i 978.

Aiegres  e  brincalhões,  são  mui{o
estimados pe!os  fregueses das suãs ban-
cãs de banãnas e legumes< E!e Sümando
coiita de uma{ €!a cuidanc!¢ da Qu€ra.

R€giria nQs mostra, em ri3laío simw

ples, L!m dos aspectos mais düros da vida
dQs feirantes com reiação aos f(!hQs: "Co-
mecei negociar na f€ira cc!m meu marido e
meus dois f!!hos, o lsaãl de 4 anos de idade
e a Elaine,  cQm 2`  Depois de dois m€ses
de  íeira  eu  engravidei do  Cristiano,  ma§
mesmo a§sim continuei o Írabãlho durante
os nove meses de gravidês.  Depüjs do
nasc:imento  esper€i  o  nertê  completar
dois  meses  e  voltej  à  feira  levando  o§
trüs:  o lsael` que gra ü maiorzinho, ajü- era novinhQ € ficâva n¢ c:arrinho debaixo
dava ü servir;  a Ê!aine era uma mgnina       dabãnca"`
muito  "berrer!ta"  que quandü queria  as
coisas tir`ha que dar na hora; Ü CristianQ

ls¥p,üSm.deiersmquejrpsia,a,3§*ã
de madrtjgada`~ Sõm céu es#éíadG S,tj<é.ã-

curQ, corn ftlo ou com chuvas. Üai, minha
admiração e o mais profundo Íe§pe#Q poÍ
todaSasfami!iasquetrabaltiamna§feiras
liwes`  ,
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Oficio n.° 042 /2020-GVLP

I[ma-Sra.

Rosa Kasue Saito Sasaki
Secretária Municipal de Planejamento
Jacareí/SP.

Assunto: lnformações

Prezada Secretária,

Jacareí, 04 de maio de 2020.

Diante  de  estudos  para  a  identificação  de vias  e
logradouros localizados nesse município, solicito informações sobre a existência
de  denominação  para  a  Rua  Um,  no  bairro  CDHU  Campo  Grande,  com  CEP
12319-446, bem como seu respectivo código de`identificação.

Na  oportunidade,  solicito  igualmente  informações
sobre  a  existência,  no  Município,  de  alguma  via  ou  logradouro  denominado  de
"Tobias .de Jesus".

Na  expectativa  de  poder  contar  com  a  habitual
atenção   de   Vossa   Senhoria,   receba   manifestações   de   elevada   estima   e
consideração.                                                                                                                                 -2.

Vereadora - MDB

`L± -05lo5j&Õio   A`Dbi5
# §jàNSúr&

P.Áã..,. ir,i#  "i  üt?  j.



PFefeitura d® J@Sareí
Secrg*aria de P!ãànejamen±o

Ofício n.° 023/2020-SEPLAN

A Vossa Excelência a Senhora
Lucimar Ponciano Luiz
Vereadora
Praça dos Três Poderes n° 74, centro
Jacareí -São Paulo

Jacareí,  11  de maio de 2020.

Assunto: Respostas referente aos ofícios n° 010/2020 e n° 042/2020.

Em  resposta  ao  ofíGio  n°  010/2020,  informo  que  foi  realizada

vistoria no !oteamento Terras da Conceição e algumas residências estavam com numeração

equivocada e outras sem número na frente do imóvel. Foram en{regue 31  ofícios pelos fiscais

desta   Secretaria,   solicitando   a   substituição   e   providências   quanto   ao   emplacamento

atribuído  para  cada  residência,  conforme  certificac!o  cle  numeração  informado  no  ofício,

tenc!o como objetivo organizar a numeração das ruas e avenidas.

Em  resposta  ao  ofi'cio  n°  042/2020,  não  há  registros  cla  citacla

rua  Hum,  visto  que  o  CDHLJ  do  Campo  Grande  não  está  lega[izado  ainda  no  Município.

Referente   a   exístência   em   logradouros   do   nome  Tcibias  de   Jesus,   não   consta   esta

denQminação em nossQ eadastro.

Respeitosamente,

rosa kasue
saito sasaki

Assinado de forma digital

por rosa kasue saito sasaki
Dados: 2020.05.1114:57:24
-03'00'

ARQTa ROSA KASUE SAIT0 SASAKI

Secretária de Planejamento

Rua  Lamartine Delamare,  153-CentrcL Jacarei.-SP
Telefone:  (12) 3955-9000 ramal 9481  -planejamento@jacarei.sp.gov.br
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CER+IDÃO  DE óBITO
Ní}rr'e:

T0BIAS  DE JESUS
MÊEriMula:

1154510155  2015  4 Üoii8  533 0042217  29
Estadí} CMÍ e ldade

do, 5etenta e oito anos

Residêricis e fiíiação
Rua Professor Antônio  Martins da Silva,138 , Jardim Liberdade,  CEP  12327-430,  em ]acareí-
SP.  Filho de MARIA EUPHROSINA  DE  JESUS,  falecida

í]BtS e hara di3 fa]ecírrienbo
Vinte e dois de setembro de dc}i§ mil  e quinze,  à5  20:15  horas.

Loc@l de íàlecimento
nõ Hospital Alvorada S/C Ltda,  Rua  Mirias Gerais,  180,  Jacareí,  SP

CE3tj5H da  mai±p

falêncía múltip!a de sepge pulmo"r, pneumónja

SepulE¢Eimerito/t=rSnt@çãc} {Muníc:ípiõ e Cemi£ério,  5e conht±ciíJQ}

Crematórlo Cam o da5 0liveiras em ]a[areí~SP

Tr#_u3%Ê±mréfíÊr_lm9_e,_:ÊÊífií?EffrÊ!i::_en.aS#_ar_Si±

üetkHrarite
Alexandre Ma no  Resende  dÊ Õliveira

ábito
Cunha Werneck,  CRM  157204

ObgervE!ções!ANerbaçâes
Deixou os filhQs:  Erika e Gustavo,  com 41  e 36 anôs de  idac!e.  Era c:a5ado com Cândida  Ma
de Jesus em Jacareí-SP aos 22/02/196S.  Delxa b€ns,  não dejxa testamEnto ccmhecidü e era
ele!tor em Jacareí-SP.

Oficial de Registro civil das pes£Das Naturais         O cont:eúdc) da certidão é yerdadeiro.  Dou
e de lnterdições e Tutelas da SedÉ da
Comarca de Jacareí SP {CN5115451}

Oficia! de Registro  Marc£lo SalarDli de  Oiiveir3

Município de Jacarei - SP

Av.  Ca.p.  Joaquim  Pinheiro do Prado,  79
Centro, Jacareí, SPí Cep 12327-160

cartdrio@rcjacarei.Órg
12-3952-4948

fé.
Jacareír ±4 de 5etembro de 2015

íf ,{,.}\-íl  t^J

á&'¥á`gàâifflE#TÊ'ff+#od,€,£#¥o€

Isenta  de Emolumentos -Prinieira Via
Janaina Arantes GodQy cle Camargo





Fotos junta a sua Família -Sr. Tobias de Jesus

Dona Candinha e Sr. Tobias

Dona Candinha, Sr. Tobias e seus filhos Erika e Gustavo
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