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PROJETO DE LEI -2021                                              %

Disp6e   sobre   denominaeao   da   RUIA   DARCY  DE

0   PREFEITO   DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,   USANDO

DAS ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ  SABER  QUE A

CAMARA  MUNICIPAL APROVOU  E  ELE  SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE

LEI:

Art.  1°  Fica  denominada  RUA  DARCY OE All/ARENGA  a

atual  Rua  Vinte  e  Cinco,   localizada  no  Parque  Imperial,   Bairro  do  Tanquinho,  e

identificada pelo c6digo  14.965.

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

DARCY DE ALVAREWGA,  nasceu  no  dia  30  de  maio  de  1928  nesta  cidade  de

Jacarei,  filho  primogenito  de  uma  famllia  de  dez  irmaos  do  Sr.   Domingos  Paulo

Alvarenga e da Sra Adilia  Pinto de Alvarenga.  Casou-se com  a Sra Albertina  Neves

Alvarenga  cujo  matrim6nio  perdurou-se  por  longos  70  anos e desta  uniao  resultou

em sete filhos,  onze netos, dezessete bisnetos e dois tataranetos, o que ilustrou em

sua vida,  uma linda hist6ria de amor e fidelidade.

Teve  uma  infancia  humilde  e  cheia  de  responsabilidades  na  missao  de  ajudar  a

cuidar  dos  irmaos  menores.  Dedicou-se  aos  estudos  no  Colegio  Ant6nio  Afonso,

com muito sacrificio, ja que dividia suas  horas entre os estudos e o trabalho desde

muito  jovem.  Torcedor  fanatico  pelo  Sao  Paulo   Futebol   Clube,   uma  pessoa  de

cafater  e  indole  irrefutavel,  que  por  muitos  anos  atuou  no  comercio,  no  ramo  de

atividades  com  Agougues,  ate  que  teve  a  oportunidade  de  se  tornar  funcionario

ptiblico  da  Prefeitura  Municipal  de  Jacarei.  Uma  pessoa  que  se  destacou  junto  a

sociedade Jacareiense, chegando a sua aposentadoria.

Elvirista  de  coraeao,  junta  da  sua  esposa  Dona Albertina,  eram  figuras frequentes

dos "bailes de salao" promovidos por aquele clube.  Em meados de 1970, come9ou a

participar  das  atividades  promovidas  pelo  Clube  da  Saudade,  quando  a  sua  sede

ainda  era  na  Rua  XV de  Novembro,  pr6ximo  aos  "Quatro  Cantos".  Logo se tornou

associado,  vindo  em  consequencia  a  se  tornar  Diretor  e  posteriormente  em  seu

Presidente, por muitas d6cadas.

A frente  de  sua  Diretoria,  juntamente  com  o  seu  grande  amigo  Sergio  Rodrigues,

conseguiram   junto   a   Prefeitura   Municipal   a   cessao   de   uma   area   na   Avenida

Pensilvania  no  Jardim  Florida  para  a  construgao  da  tao  sonhada  Sede  Social  do

Clube  da   Saudade.   Com   as   promo¢6es,   bingos  semanais   e   outras  atividades

realizadas  no  atual  Clube  dos  Artistas  situado  no  Centro,  a  Rua  Alzira  Sales  de

Siqueira   (Rua   do  Marrelle),   foram   arrecadando  recursos,   incluindo  os  trabalhos

voluntarios,  partiram  para  o  inicio  as  obras,  as  quais  levaram  quase  tres  decadas
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para serem concluidas, o que a deixou mais dificil em virtude do falecimento no meio

do caminho, do seu fiel amigo S6rgio Rodrigues.

Clube da Saudade, urn clube que a partir dos anos 90 quando ficou pronto, comegou

a marcar epoca na sociedade Jacareiense com os seus tradicionais bailes e outros

eventos,  realjzando assim o grande projeto de sua vida. 0 Sr.  Darcy Alvarenga veio

a  falecer  no  dia  21   de  mareo  de  2019,  prestes  a  completar  os  seus  91   anos,

deixando saudades e urn legado a ser sempre lembrado.

Grato Darcy de Alvarenga, por ter dedicado grande parte da sua vida a realizagao de

urn  sonho,   urn  sonho  que  o  deixafa  marcado  para  a  eternidade,   pois,   hoje  a

sociedade jacareiense tern como usufruir do seu legado que nos deixou, o Clube da

Saudade, razao que nos proporcionou uma imensa alegria em apresentar a presente

projeto,  ao qual,  esperamos contar com  a aprovagao dos nobres pares,  e desde ja
antecipamos os nossos agradecimentos.
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Jacarei,14 de setembro de 2021

Oficio n° 286/2021 -GVES

Excelentissimo Senhor,

Servimo-nos do presente para mui respeitosamente, solicitar

de   Vossa   Senhoria   a   gentileza   de   nos   infomar  se   existe  denominagao   oficial   de

logradouro poblico no Municipio, com o nome de "DARCYALVARENGA".

Solicitamos   ainda   o   envio   de   uma   relacao   contendo   os

logradouros do Municipio ainda nao denominados e seus respectivos c6digos.

Tal  solicitagao  faz-se  necessario  para  que  seja  possivel  a

elaboraeao  de  urn  projeto  de  lei,  de  nossa  autoria,  visando  a  respectiva  denominagao

oficial, em atendimento a Lei n° 4.731, de 09 de dezembro de 2003.

Na certeza de podermos contar com  a  sua valiosa  atengao,

agradecemos e renovamos os protestos de estima e consideragao.

Sasaki
Vereador - DEN

1 a Secretario

A Sua Senhoria, a Senhor
CELSO FLORENCIO DE SOUZA
Secretaria de Governo e Planejamento
Nesta
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Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Governo e  Planejamento

Oficio  n° 079/2021 -SEGOVPLAN/GSP

A Vossa Excel6ncla o Senhor
Edgard Sa8ak
Voreador
Praga dos Tr6s Poderos n° 74, Centro
Jacarei -Sao Paulo

Assunto: Resposto ao oficio n° 286/0912021 -GVES.

Jacarei.  15  de  setembro de 2021

Em   resposta   ao   oficio   n°   286/09/2021-GVES,   informo

que nao  ha logradouros com denomina9ao  "Darcy A/yar®nga".
Encamlnho  rela9ao de  logradouros  sem  denominac:ao

Respeitosamente

i

f`ua  Lamartine  Delamare,153 -Centro -Jacarei/SP
Telofone   (12)  3955-9000 -plane)amento@jacarei  sp  gov  br

PRACA DOS TRES P°DEREsdr7m4aj,-_:::.:n:?e3:d7;:T%sa-cos,AdT:£::I:;?#.b;    TEL.   (°`2)3955  2205   -    ,/,.,

)|t.. wwcBm.raloc.nLmqQy_Er                                                            L/ '



L,.X-
:.



CAMARA MUNICIPAL DH JACARHf - SP
GABINETE -VEREADOR EDGARD SASAKI           u`g

PALACIO I)A LIBERDAI)E

DARCY DE ALVARENGA
* 30/ 05 / 1928
+ 21 / 03 / ZO19

piIACADOsTRespooEREs.74     -cEp:   12.327-901      .     cAixApOsTAL228     -TEL.'(oi2yso55.2205   .
e.mail  -gabinete.edgardBa8aki@jacarei.9p.leg.br

aito.  wwwcamaraiacarei  sD  oov  br



CAMARA MUNICIPAL DH JACARHi - SP
GABINETE -VEREADOR EDGARD SASAKI          ot`i

PALACIO DA LIBFRI)ADE

uH
/i

•``\

R E P L, B L I C A  F F. D I R j\T I \,,,r\  D o  B R ,`\ LC., I L

R i+ a I `q 'r 1` o  t-I I v I L  D A s  +1 I s s 0 A s  rv' _t\T Li T` A i s

CERTIDAO  DE  6BITO
None:

DARCY  DE  ALVARENGA

Motricule:
1154510155  2019  4  00128  040  0047704  81

EstBdo  Clvll a  ld8de
casado,  noventa  anos

r\otec6es de Cadestro
TIPODOCUMENTO       I __~  _   N_dM.€_RO. _  ._  _ _.    _PATA Exp`Ep!¢a_9   , .      9Bia.a.EXEEDipoF__,.___gLAi-ivA_LIP.APE_   ._13,068.306-1I03.07.2013SSP/SP

RG- -
CEP  RESIDENCIAl.       \ Z309S00

* As anotao5es de cadastro n8o dlspensam  a  apresentacga do clocumento orlglnal,  quando exlgldB pelo 6rg5o sollcltante.

/      Oficial  de  Regjstro civil  das  pessoas  Natlirals
e  de  Interdl¢6es e Tutelas da  Sede da
Comarca  de Jacaref SP  (CNS  115451)
Ofi[ial  de  Registro  Marcelo  Salaroll  de  Ollveira
Municipio  de  Jacaref  -SP
Av.  Cap.  Joaqulm  Plnheiro  do  Prado,  79
Centro, Jacare',  SP,  Cep  12327-160
cartorio@rcjacarei.org  12-3952-4948
1154512PV0000000016665191

Consulta ao selo: https ://selodigital.tj sp.jug.br

0 conteddo da  cer[ld5o 6 verdadelro.  Dou
fe.  Jacarei,  25  de  mar¢o de 2019
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Isenta  de  Emolumentos  -  Prlmeira  V)a

Karlro  Egutl
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FOTOS ILUSTRATIVAS

Setonta anos de casamento ....
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