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de Jacareí

Dispõe sobre denominação da RUA APAREC/DO

FLORÊNCIO IZIDORO (KALAZANS)

0  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  JACAREÍ,   USANDO

DAS ATRIBUIÇÕES  QUE  LHE  SÃO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ SABER  QUE A

CÂMARA MUNICIPAL APROVOU  E  ELE  SANCIONA  E  PROMULGA A SEGUINTE

LEl:

Ar+.   1°  F.ica  denom.inada  RUA  APARECIDO  FLORÊNCIO

/Z/DORO ÍKALAZANSJ  a  atual  Rua  Dezoito,  localizada  no  Parque  lmperial,  Bairro

do Tanquinho, e identificada pelo código 03.835.

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

Vereador - DEM
io Secretário

Municipal de Jacareí,10 de Maio de 2021
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ABNER DE MADUREIRA

Vereador - PSDB
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AUTORES  DO  PROJETO:  Vereador  Edgard  Sasaki  -  DEIVI;  Vereador  Abner  de

Madureira i PSDB; Vereador Dudi i PL; Vereador Hernani Barreto -Republicanos

PRAÇADoSTRÊSPODERES,74     -CEP:12.327-901      -CAixAPOSTAL228     -TEL.:(012)3955.2205-
e-mail  -gabinete.edgardsasaki@jacarei.sp.leg.br

site:  wwwcamaraiacarei.so.Qov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP
GABINETE -VEREADOR EDGARD SASAKI

PALÁCIO DA LIBERDADE

JUSTIFICATIVA
Oz

Câmara

hl.
Munjcjpal

de Jacareí

APARECIDO FLORÊNCIO IZIDORO. (KALAZANS), quaindo tiinda um garcrio, corriia

com  as suas  peraltices  pelas  ruas de  São Silvestre poriando  um  casaco  preto que

chegava até seus  pés.  Foi devido ao  uso  constante dessa vestimenta que acabou

ganhando esse apelido, quando num cerio dia, sua mãe pediu para que fosse até o
armazém  comprar  ovos  e  ao  chegar  no  local,  os  proprietários,  Sra.  Doroty  e  seu

esposo  Sr.   Serafim   Martinez,   quando  o  viram  adentrar  com   aquele  casaco,   o

chamaram de Padre Kalazans, devido o casaco ser parecido com a batina preta que

o  Padre  Kalazans da  Paróquia  de São Silvestre,  usava.  Não gostou  do que ouviu,

ficou muito bravo e acabou tirando o casaco, jogando-o em seguida ao chão,  além

de ir embora sem fazer a sua compra.  0 fato se espalhou entre os seus amigos e

irmãos que acabaram adotando o apelido entre eles.  Com o passar do tempo, ficou

apenas  Kalazans,  perdendo o  prenome de  Padre,  apesar de que,  no  começo não

gostava muito do seu apelido, mas com o passar do tempo se tornou praticamente o
seu  nome,  o  qual fez até  pensar um tempo atrás em  adotar civilmente,  a troca de

seu  nome Aparecido por Kalazans,  apelido que o deixou todo orgulhoso até  o final

de sua vida.

Kalazans,  nasceu  no  dia  19  de  Março  de  1956]  em  Guararema  -SP,  vindo  ainda

criança morar com seus pais e irmãos, no Bairro de São Silvestre, hoje Distrito, onde

desde  pequenino  ainda,  chegou  a  ajudar  a  sua  mãe  no  trabalho  de  descascar

eucaliptos  para  a  fábrica  Papel  Simão,   hoje  Suzano  Papéis.   Filho  de  F]orêncio

lzidoro  e  Maria  Rodrigues  lzidoro,  irmão  de  Nelson,  João,  José,  Iraci,  Luiz  Carlos,

Jair,  Isidoro.  Mudou-se de São Silvestre,  vindo a  morar na cidade de Jacareí,  onde

estudou  até a 6a série  na  Escola  Barão de Jacareí. Aos seus  10  anos,  começou  a

trabalhar na feira livre e aos  18 anos,  alistado ao serviço militar, foi servir no Centro

Técnico Aeroespacial (CTA) onde permaneceu até o meio do ano de 1978.   Jogador

de  futebol  de  alto  nível,  o  que  lhe  deu  a  oporiunidade  de  obter  o  seu  primeiro

emprego como motorista no Depósito  Pink,  pois o mesmo fazia parie da equipe de

:uetetbgo:td:usaa:::::tsataene::roeusts,u::a:,:::::o®detg78,ondepemaneceuatff
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Casou  -se  com  Rosangela  da  Penha  Queiroz  lzidoro  no  dia  10/03/1979,  e  em

19/03/1980  nasceu  sua  primeira  filha  Juliana,  que  por  motivo  de  um  acidente  em

1981,  acabou falecendo.  Em  1982  nasceu  a  Flávia,  sua segunda filha e em  1993 a

Julya,  sua terceira filha.  Em  1991  prestou  concurso e foi  trabalhar na  Prefeitura de

Jacareí onde permaneceu  como motorista até  1993 e  no mesmo ano começou  um

novo emprego ainda como motorista na fábrica de alumínio Toca, onde trabalhou até

o  ano  de  1997.  Após  sair  dessa  empresa,  começou  a  trabalhar  como  motorista

autônomo, com seu próprio caminhão, fazendo frete para todos os cantos do Brasil.

Nesses anos todo,  nunca abandonou o esporte, jogando futebol amador e veterano

por vários anos.

Kalazans oom a sua esposa, filhas e netos - Família

Em  2007  começou  sua  nova  carreira  profissional,  quando  vendeu  seu  caminhão

para  comprar  uma  Van,  na  qual,  começou  um  trabalho  de  transporte  de  crianças
com    deficiências    físicas    para    a    Associação    "Criança    Especial"    de    Pais

Companheiros  -  CEPAC.  Desenvolvia  o  seu  trabalho  com  muito  amor e  carinho,

quando muitas vezes  acabava tomando  no colo essas crianças para acomodar em
seus  lugares,  tanto  na  Van  como  na  própria  CEPAC.  Os  transportavam  junto  a

instituição  para  competições,  praia  entre  outros  passeios.  Com  essa  convivência,

:oaToerçdoeus:fTo,t:::a::::uun:og:a:::`paem::pboorcehsatea::::aridea'aqua`setornouffi



Kalazans auxiliar técnico e Calheiro na bocha adaptada

Tornou-se  treinador,  ajudou  a  {ransportar  atletas,  foi  para  competições,  ensinou,

incentivou.   Em   2018   aposentou,   vendeu   sua  Van,   deixou   de  transporiar  suas

crianças, mas a bocha adaptada paraolímpica nunca a largou. Colocava os atletas a

trabalhar e treinar, participou de vários campeonatos, conheceu muitas pessoas, fez

amizades,  viajou  para fora  do  País  nas  Paraolimpíadas,  viveu  o  mundo  da  bocha

adaptada como  uma  criança que ganha o seu  primeiro brinquedo,  venceu,  perdeu,

brincou.  Começou a trabalhar com o atleta e campeão  Paraolímpico Antônio Leme,

mais conhecido como "Tó", onde fazia o trabalho de seu  motorista e auxiliar técnico

na  bocha  adaptada.  Com  o  Tó  participou  e  acompanhou  em  várias  competições,

pela  ANDE  - Associação  Nacional  de  Desporto  para  Deficientes,  entre  elas,  nas
Paraolimpíadas no Rio de Janeiro em 2016, quando ganhou sua medalha de ouro, e

depois,   nos  Jogos  Panamericanos  de  2019  em  Lima  no  Peru  onde  também  foi

medalhista.  Kalazans  não era  sÓ  um torcedor,  ele também  se entregava,  amava  o

que fazia.
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Kalazans e a equipe téonica oom o "Tó" Campeão Paraolímpico 2016

Paralelamente,  montou sua oficina de marcenaria no fundo do quintal,  e lá nos seus

tempos  vagos  se  dedicava  aos  seus   móveis,   ariesanatos  em   madeira.   Como

treinador,  começou também a trabalhar com o atleta Thúlio Toledo Santos fl-hutto),

onde  era  seu  "Calheiro"  e  auxiliar  técnico.  Com  o  Thutto,  também  ganhou  várias

medalhas,  pariicipou de muitas competições, eventos,  sempre fazendo um trabalho

voluntário,  com  mufta dedicação e amor.  (Homenagem  que o Thúlio"  prestou  a ele

no Facebook no dia do seu falecimento:  "A bocha ho/.e esíá maí.s fn.s£e.  Pedeu seu

maior símbolo  de  garra,  amor e  alegria.  Difícil  de  acreditar que  o  amigo  Kalazans

lzidoro nos deixou.  0 que  me consola são todos os  momentos em que  passamos

juntos,   momentos   de   alegria   e   também   de   tristeza,   entre   risadas   e   também
discussões, mas sempre com o sentimento de carinho enorme um pelo outro.  Muita

vontade de te dar um último abraço e agradecer por tudo que fez por mim mais uma

vez.  Nunca esquecerei  de  nada do que vivemos e te guardarei  sempre com  esse

.Ksdiersnesi°am;=°As:jtAauD:e:aoTn=:::oeeDs£eo^?:::iaTE:.e*:.:^Stp:rAàa:x=fp:°o:::±n:£:SL:=tT:E:*,U:)a:9±5au2d::°5=2#
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calheiro.  Fico feliz de ter fechado esse ciclo com  alegria  para ti,  era tudo o que eu

desejava.„  espero ter forças para continuar e  agora te  dar mais alegrias de  onde

você  estiver...  vá  em  paz  nobre  mestre  e  amigo,  que  tua  alegria  contagie  outros

planos como contagiou o nosso aqui na Terra! #tmj semprel.!!"

Atleta Paraolímpico Thúlio Toledo Santos (Thutto) com o técnico Kalazans

Finalizando,    sua    filha     Flávia     [zidoro    nos    dejxa    uma

mensagem  de  carinho  sobre  o  seu  pai:  "Ka/azans  /z/.doro  fo/.  e  sempre  será  4/m

homem  integro,  generoso,  amigável,  alegre,  amoroso,  com  uma  trajetória  de  vida

espetacular tanto  profissional,  como  esporiista,  familiar,  pai  dedicado,  melhor  avô

que  seus  netos  poderia ter,  como  ele  sempre  disse  que ele fez tanto  pela  bocha
adaptada, por nada em troca e sim por amor" .

Grato  Kalazans,  por ter dado  ao  nosso  Município  toda  essa

dedicação as crianças deficientes e principalmente no trabalho dedicado ao esporte da

bocha adaptada a estas pessoas, levando-as ao sucesso, o que nos proporcionou uma
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imensa  alegria  em  apresentar  o  presente  projeto,  ao  qual,  esperamos  contarComa

aprovação dos nobres pares, e desde já antecipamos os nossos agradecimentos.

Câmara Municipal de Jacareí,10 de Maio de 2021
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Vereador - PL
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Jacareí, 23 de Abril de

Ofício n° 130/2021-GVES

Excelentíssimo Senhor,

Servimo-nos do presente para mui respeitosamente, solicitar

de Vossa Senhoria a gentileza de tomar as providências cabíveis para nos  informar se

existe   denominação   oficial   de   logradouro   público   no   Município,   com   o   nome   de
"APARECIDO FLORÊNCIO IZIDORO (KALAZANS)".

Solicitamos ainda o envio de uma relação contendo os

logradouros do Município ainda não denominados e seus respectivos códigos,

Tal  solicitação  faz-se  necessário  para  que  seja  possível  a

elaboração  de  um  projeto  de  lei,  de  nossa  autoria,  visando  a  respectiva  denominação

oficial, em atendimento à Lei n° 4.731, de 09 de Dezembro de 2003.

Na certeza de podermos contar com a sua valiosa atenção,

agradecemos e renovamos os protestos de estima e consideração.

Vereador - DEM
io Seoretário

A Sua Senhoria, o Senhor

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA

Secretaria de Governo e Planejamento

Nesta
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Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Governo e Planejamento

Câmara Municipal
cle Jacarei
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Oficio n° 028/2021-SEGOVPLAN/GSP

A Vossa Excelência o Senhor
Edgard Sasaki
Vereador
Praça dos Três Poderes n° 74, Centro
Jacareí - São Paulo

Assunto: Resposta ao ofício n° 130/2021-GVES.

Jacareí,  07 de maio de 2021.

Em  resposta  ao  ofício  n°  130/2021-GVES,  informo  que
não existe denominação oficial de  logradouro público  no município com o nome Aparecido
Florêncio lzidoro (Kalazans).

Encaminho a relação de logradouros sem denominação.

Respeitosamente,

f
\_,
\a,.

A

Antiô-hiõR*

Secretário Adjunto de Planejamento

Rua Lamartíne Delamare,153 -Centro -Jacare`/SP
Telefone:  (12) 3955-9000 -planejamento@jacarei.sp.gov.br
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APARECIDO FLORÊNCIO IZIDORO (KALAZANS)

* 19/ 03 / 1956
+ 30 / 03 / 2021
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