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"Dispõe sobre a denominação da Rua  Lindolfo  Ferreira
de Araújo, no Jardim Lebdori {H3J.
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0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREI,  USANDO  DAS

ATRIBUIÇÕES   QUE   LHE   SÃO   CONFERIDAS   POR   LEl,

FAZ  SABER  QUE  A  CÂMARA  MUNICIPAL  APROVOU   E

ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. +°  F.ica denom.inada  Rua  LINDOLFO  FERREIRA  DE

ARAÚJO,  o  alargamento  da  Rua   Prof.   0linda  de  Almeida  Mercadante,   situada  no

Jardim Leblon  ]],  identificada pelo código 16.178.

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

Câmara Municipal de Jacareí, 30 de junho de 2020.

Vereador -Líder PSD
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ , SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

DisDõe sobre  a  denominacão  da  Rua  Lindolfo  Ferreira  de  Araújo,  no  Bairro  Jardim
Leblon 11". Folha 2:

JUSTIFICATIVA

Folha

HEmFEEÍ,E[m
de Jacareí

Nobres colegas Vereadores.

Com    muita    honra    apresento    o    Projeto    de    Lei    de

denominação dQ a[argamento da Rua PrQf. 0linda de Almeida  Mercadante,  situada

no   Bairro  Jardim   Leblon   11,   como   Rua   Lindolfo   Ferreira  de  Araújo,   onde  venho

homenagear  meu  querido  Pai,  que  serviu  de  exemplo  de  vida  para  todos  nós  da

família, além do carinho e da consideração dos amigos e das pessoas que tiveram a

oportunidade de conhecer e conviver com o Senhor Lindolfo.

Apresentamos   a  seguir  um   breve   histórico   do   Senhor

Lindolfo,  que  muito  nos  honra em  prestar esta  homenagem,  para este ser humano

que nos deixou um legado de trabalho, de muito compromisso e respeito ao próximo.

Senhor  Lindolfo,  era  Pernambucano,   nascido  na  cidade

de  Bom  Conselho,  aos dezoito dias do  mês de dezembro  de  1927,  filho do  Senhor

A[cides  José Araújo,  e  Josefa  Ferreira  de  Lima,  que  desde  peciueno já  trabalhava

muito na roça para ajudar no sustento da família junto com seu Pai e seus irmãos.

Sempre trabalhou  com  lavouras, fazia chuva ou fazia sol,

Iá  estava  ele  trabalhando  e  buscando  de  alguma  forma  através  de  seu  trabalho

mudar de vida. Mediante a dificuldade da região com recursos escassos, veio para a

Cidade  de  São  Paulo trabalhar,  acompanhando  seu  irmão  em busca  do sonho  de

prosperar  e  ter  um  futuro  melhor.   Por  ser  muito  franzino,   levava  agua  para  os

trabalhadores,  e  seguiu  trabalhando  por  toda  a  região  de  Sorocaba,   Piracicaba

exercendo sua função e seus trabalhos, sempre acompanhando o irmão, que veio a

falecer em seguida.

Casou-se com Lindinalva Cavalcante de Araújo em Lagoa

de São José,  com a qual teve 12 filhos, sendo três já falecidos,  os demais, a maioria

são moradores do Bairro Jardim Paraíso, e um mora no Jardim Santa Marina. Com a

vinda  dos  filhos  para  a  cidade  de  São  Paulo,  Zito,  José,  Zelito,  e  em  seguida  eu,

José  Aparecido,  Juarez Araújo,  fez  com  que  o  Senhor  Lindolfo  viesse  a  morar  na

cidade de Jacareí, onde viveu por muitos anos.
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minacão  da  Rua  Lindolfo  Ferreira  de Araúio.  no  Baiho_J*CHm _=_

Leblon 11". Folha 3:

Em todas as manhãs, saia de casa e fazia sua caminhada

entre na Rua Prof. 0linda de Almeida Mercadante, onde passava horas caminhando,

pois encontrava-se  com  amigos e,  como gostava  de  uma  boa  proza,  passava  bom
tempo  nas  margens  da  estrada,  e  conversava  com  todos  que  passavam  naquele

trecho do caminho.

Meu  Pai,  veio a falecer no dia 28 de fevereiro de 2016 no

Hospital São Francisco na cidade de Jacareí,  e mesmo adoentado e lutando com os

efeitos  da  enfermidade,  sempre  estava  disposto,  alegre  e  conversando  com  todos

que visitavam no hospital.

Atendendo    ao    pedido    da    minha    Mãe    a    Senhora

Lindinalva,  e  ao  desejo  de  todos  os  amigos  e  familiares,  que  venho  prestar  esta

homenagem  ao  Grande  Homem  que  foi  o  Meu  Pai,  o  Senhor  Lindolfo  Ferreira  de

Araújo, denominando a rua às margens do caminho que ele fazia todas as manhãs e

que deixou saudades para todos os amigos e conhecidos que passavam por aquele
local e tinham bons momentos de conversa com o saudoso amigo.

É  neste  sentido  que  defendemos,  com  muito  orgulho,  a
aprovação  desta  propositura,  e  permanecemos  à  disposição  dos  ilustres  colegas
para eventuais esclarecimentos, e transmitimos nossas respeitosas saudações.

Sob a censura dos nobres pares, agradecemos a atenção
dispensada.

Jacareí, 30 de junho de 2020.

Vereador - Líder PSD
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CÂMARA  MUNICIPAL  DE JACAREi  -SP
PALÁCIO DA LIBERDADE                                       GVJA

Ver. Juarez Araújo

Ofi¢io n° 066/02/2020 ~ GVJA

À Vossa Excelência a Senhora
Rosa Kasue Saito Sasaki
Secretária Municipal de P[anejamento

Ex¢elentissíma Senhora Sectetária

Jacarej,18 de fevereiro de 2020.

Servimo-nos  do  presente  para,  mui  respeitosamente  solicitar providências

para o prosseguimento do processo de denominação de vias públicas, se requer da
V.Sa., as seguintes informações.

1)       Código de  ldentificação  da  área de  Lazer localizada  na  F3ua  F`eynaldo

Gonçalves Acessor no Bajrro Jardim Paraíso.

2)        Existência  em  nosso  Município  de  próprio em  nome de  JOSÉ ADÁO

DA SILVA.

Estas   informações   se   fazem   necessárias   para   darmos   aiidamento   ao

processo com o qual homenagearemos postumamente o distinto senhor.

Sem   outro   particular   valemo-nos   da   oportunidade   para   renovar-Ihe   os

protestos de nossa elevada estima e considerações.

Vereador - Líder PSD

úi,,-i   t;í'\,   `,.?.   É_
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP
PALÁCI0 DA LIBERI)ADE

DisDõe sobre  a  denominação  da  Rua  Lindolfo  Ferreira_ de _A±aüüo_]  no  Bairro  Jardim
Leblon 11". Folha 7:

Ofício n.° Ot6/Z02-0-SEPLAN

Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Planejamento

A Vossa Excelência o Senhor
Juarez Araújo
Vereador
Praça dos Três Poderes n° 74, centro
Jacareí - São Paulo

Folha

l:,f' hl,
Câmara

Jacarei, 28 de fevereiro de 2020.

Assunto: Resposta aos Oficios n° 020/02/2020 e 066/02/2020.

Em    resposta    aos   Oficios   n°   020/02/2020   e   066/02/2020,

informo  que  não  consta  no  rol  de  logradouros  do  municipio  os  nomes  Lindo!fo  Ferreira  de

Araújo e José Ac!ão da Silva.

A  área  c!e  lazer  localiza  na  F3ua  F`eynaldo  Gonçalves  Acessor

no  bairro  Jardim  Paraiso.  está  cacíastrada  sob  lnscrição  imobiliária  n° 44134-32-67-0151-

00-000.

Encaminho     relação    de     logradouros    e    seus    códigc)s    c!o

loteamento Jardim  Leblon  11.

Sem      mais,      coloco~me      a      disposição      para      qualquer

esclarecimento e aproveito para apresentar protestos de estima e consideração.

r'-  . _
Respeito,Samente,

;----:-:s

ARQTa ROSA

Secretári

SAITO SASAKl
\t Planejamento

•+J

Rua Lamartine Delamare,153-Centro-Jacai.ei-SP
Telefone:  (12) 3955-9000 -planejamento@jacarei.sp.gov.br

Mu.r,icipal
de Jacareí
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

DLíesb%en ff.bE:o,ahadse:°mínaçã°  da  Rua  Llndolfo  Forrelra  de Araúio,  no  Bairro  jairdim
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