


CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREj
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Disp6e sobre a denominagao da Rue 02, no Loteamento
Jardim Leblon 11, bairro Jardim Col6nia.

0   pREFEiTO   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  PASTOR  BRUNO  ANDRE

BORGES  RODRIGUES,  atual   Rua  02,   localizada  no  Loteamento  Jardim   Leblon   11,

bairro Jardim Col6nia,  na cidade de Jacarei / SP,  identificada pelo C6digo  16176.

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

Camara Municipal de Jacarei, 20 de setembro de 2021.
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Proioto do Lei - DisD6e sobre a deriomiiiacao da Avenida 02. Loteamonto Jardim Leblon
Jardim Col6nia.
Autoria: Vereador Abner de Madureira.

JUSTIFICATIVA

Pastor Bruno Andie  Borges  Rodrigues,  nascido em Jacarei,
Sao  Paulo,  em  05  de  maio  de  1980,  6  o  segundo  dos tres  filhos  de  Marlene  Borges
Rodrigues e Jaider Gongalves Rodrigues.  Fjlho de pais cristaos que servem a Deus na
lgreja  do  Evangelho  Quadrangular  em  Jacarei,   igreja  esta  que  futuramente  viria  a

pastorear.
Comecou  desde  muito  cedo  a  trabalhar.  Aos   12  anos  foi

trabalhar com  sua tia  Elza  Maria Gongalves em  urn restaurante no bairro Vila  Garcia  e
mais  tarde  montou  o  seu  pr6prio  neg6cio,  se  tornando  tambem  proprietario  de  urn
restaurante no centro da nossa cidade.

Desde  cedo  sempre  estava  cercado  por  muitos  amigos  e
pessoas   que  faziam   parte  da   sua   rotina.   Extremamente   carismatico   e   agradavel,
contagiava   as   pessoas   com   seu   entusiasmo   e   alegria   que   eram   caracteristicas
marcantes na sua personalidade.

Entre  os  anos  de  1997  e  2001  fez  parte  de  urn  grupo  de

pagode chamado Louca Sedugao que o tornou mais popular em Jacarei e em cidades
vizinhas.

Ele  sempre  amou  pessoas  e  demonstrava  isso  atraves  de
gestos  e  atitudes.  Mesmo  antes  de  se  converter  ao  evangelho  de  Cristo,  Bruno  ja
realizava ag6es sociais evidenciando seu amor ao pr6ximo.

Em  2002,  aos  22  anos  de  idade,   Deus  lhe  deu  urn  lindo

presente que  seria fundamental em  seu  ministerio,  a jovem  Fabiola  Menezes da  Silva.
Em  11  de  novembro  de  2011,  casaram-se  e  dessa  linda  uniao  nasceram  seus  dois
filhos:   0  primogenito  Jaider,  que  leva   o  nome  do  av6  e  a  pequena  Julia.   Juntos
construiram  uma linda familia.

Trabalhou por 8 anos na empresa Suzano Celulose e Papel,
se destacando  pela dedicaoao e empenho  no exercicio da  sua funeao,  sendo sempre
elogiado pelos seus lideres.

Seu  chamado  para  a  obra  de  Deus  era  not6rio  e  desde
muito cedo Bruno ja demonstrava tragos de urn grande lider.
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Proieto de Lei - DisD6e sobre a denominacao da Avenida 02. Loteamento Jardim Lthlon 11.' baj
Jardim Col6nia.
Autoria: Vereador Abner de Madureira.

Sempre  cativava  e  influenciava  pessoas  por onde  passava,
ate  que  entao  chegou  o  tempo  de  atender  ao  chamado  do  Pai  e  se  dedicar  ao
evangelho.

No ano de 2006,  Bruno caiu de joelhos dentro do seu pr6prio
restaurante e all mesmo aceitou  a Jesus como seu  dnico e suficiente salvador. A partir
desse momento sua vida  nunca  mais serja a mesma.  Bruno passou  a se dedicar com
muito empenho e amor a obra do Senhor.

Sempre se destacava em tudo o que fazia e na igreja nao foi
diferente,  ate  que  em  05  de janeiro  de  2017,  aos  37  anos,  recebeu  o  chamado  ao
pastoreio   de   seu   lider   Pr.   Jose   Roberto   Siqueira,   superintendente   da   lgreja   do
Evangelho  Quadrangular  de  Jacarei  ate  os  dias  de  hoje.  Com  muito  temor  e  amor
aceitou  o  chamado e foi  ungido  a  pastor titular da  lgreja  Templo do  Espirito  Santo  no
bairro  Residencjal  Sao  Paulo  em  Jacarei,  dando  inicio  a  essa  obra  com  apenas  14
pessoas  da familia.  Urn grande sonho que com  a  diregao de  Deus,  vein crescendo e
desempenhando urn grande papel na cidade de Jacarei.

No ano seguinte,  com a expansao da obra,  foi  necessaria a
mudanea de templo para urn espago maior e mais uma vez, o Pr. Jose Roberto confiou
ao  Pr.  Bruno  urn  novo desafio,  o de  mudar a  igreja  para  o  bairro  Cepinho em Jacarei,
em  06  de  outubro  de  2018.  Movido  por  urn  sentimento  de  temor  e  responsabilidade

pela grandiosidade da obra e tambem de gratidao a Deus por cumprir no tempo dele o
que lhe havia prometido, ele aceitou o desafio.

Ao  lado  de  seu  maior tesouro:  sua familia,  esposa  Fabiola,
dos filhos Jaider e Julia,  dos  irmaos  Marco Aurelio  Borges Rodrigues e  Danieli Cristine
Borges   Rodrigues   (ln   memoriam),   dos  pais  Jaider  e   Marlene,   e  com  familiares  e
membros da linda igreja, deram continuidade a urn grande projeto que nasceu no c6u e
se concretizou aqui na terra.

Desde    entao,    a    lEQ    Templo    do    Espirito    Santo    vein
desempenhando urn papel de fundamental  importancia no desenvolvimento do bairro e
da cidade,  pois atua diretamente  no bern-estar social, fisico,  emocional e espiritual dos
membros da igreja,  do bairro do Cepinho e de todas as pessoas que acompanham os
trabalhos nas redes sociais (lives dos cultos transmitidas pelo youfube e Facebook).
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Autoria: Vereador Abner de Maduroira.

A igreja desenvolve varios trabalhos sociais,  dentre os quais

podemos  citar:  Assistencia  odontol6gica  gratuita  em  parceria  com  o  Movimento  Vida,
Escolinha de futebol com as criangas da  igreja e do bairro,  entrega de cestas basicas,
servieos de assistencia medica e psicol6gica em parceria com o CRAS,  distribuigao de
lanches e presentes em datas comemorativas como Pascoa,  Dia das criangas e Natal,
entrega de marmitas e agasalhos para moradores de rua e mutirao de corte de cabelo
gratuito.

Todos esses trabalhos acima citados foram  idealizados pelo
Pr.  Bruno que sempre deu muita importancia aos projetos sociais e ao envolvimento da
igreja com a sociedade, sendo essa uma marca da lgreja Templo do Espirito Santo.

Em maio deste ano,  o Pr.  Bruno Rodrigues foi  acometido de
coy/'d-79,  periodo em que toda a igreja lEQ Templo do Espirito Santo e diversas igrejas
no  municipio,  estado  e  no  Brasil  se  uniram  em  urn  grande  prop6sito  de  oragao  pela
vida do Pr.  Bruno Rodrigiies e no dia  11  de agosto de 2021  aos 41  anos de idade, ap6s
urn  longo  processo,   aprouve  ao  Senhor  Deus   recolher  o  seu  servo  as   mans6es
celestiais,  deixando  esposa,  dois  filhos  biol6gicos  e  muitos  filhos  na  fe.   Ele  deixou
tamb6m  urn  grande  legado  de  urn  homem  de  fe  que  amava  e  cuidava  da  obra  do
Senhor,  da familia  e  da  igreja  com  muita  dedicagao,  excelencia  e amor,  que eram  as
caracteristicas mais marcantes do seu ministerio.

Seu minist6rio se encerrou nessa terra, mas seu legado esta
eternizado   em   nossos   corag6es   e   mem6ria.   Todos   os   seus   sonhos,   projetos   e
trabalhos da igreja continuam vivos e estao em andamento atraves da sua esposa Pra.
Fabiola, sua familia, juntamente com os membros e lideres da igreja.

Como urn born soldado de Cristo, combateu o born combate,
acabou a carreira e guardou a fe.

Esta   e   a   trajet6ria   de   vida   Pastor   Bruno   Andie   Borges
Rodrigues,  a qual declinamos para a apreciacao de meus nobres pares,  na certeza de
obter o apoio necessario para a aprovagao deste projeto de lei.

Camara Municipal de Jacarei,16 de setembro de 2021.

AeLwmftINirfa
ABNER DE MADUREIRA

VEREADOR -PSDB
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