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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf - SP
GABINETE - VEREADOR EDGARD SASAKI

PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 2022

Cria  no  Municipio  de  Jacarei  o

A CAMARA MUNICIPAL  DE JACAREi, APROVA E

0     SEU     PRESIDENTE,     VEREADOR     PAULO

FERREIRA  DA SILVA,  PROMULGA  0  SEGUINTE

DECRETO LESGISLATIVO:

Pr6mio "GUARAHNA RAMOS".

Art.  1°  -  Fica  criado  no  Municipio  de  Jacarei  o

Ptemio  "GUARA"A RAMOS" a ser concedido as pessoas que se destacarem na

realizaeao de atividades culturais.

^ri. Z° - 0 Pram.io "GUARAHNA RAMOS" sera

formalizado   atrav6s   de   projeto   de   Decreto   Legislativo   constando   justificativa

fundamentada das atividades desenvolvidas pelo(a) homenageado(a).

Art.   3°  -  A  tramitagao  do   projeto  de   Decreto

Legislativo  que  outorgar  o  Ptemio  "CUARA"A  RAMOS" ocorrefa  nos  mesmos

termos do artigo 134 do Regimento lnterno da Camara Municipal de Jacarei.

A,rt. 4° - a Prem.io "GUARAHNA RANIOS" sera

representado   por  urn  diploma  em   pergaminho  constando  o  ntlmero  do   Decreto

Legislativo, o titulo da homenagem, o nome do(a) homenageado(a), as assinaturas

do autor e a do Presidente do Legislativo.
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Art.50   -   A   entrega   do   premio   sera  ¥eita=em

Sessao  Solene  especifica,  em  data  proposta  com  3o  djas  de  antecedenc^ia,`Tbife`=''

homenageado(a)  e  devidamente  agendada junto  ao  setor  competente  da  Camara

Municipal de Jacarei.

vigor na data de sua publicaeao.

Art.   6°  -   Este   Decreto   Legislativo   entrafa   em

-' Edgard Sasaki

Vereador - PSDB
1 a Secrefario

Autor - Vereador Edgard Sasaki - PSDB

maio de 2022

pRAeADOsTF!EspODEREs.74      -cEp:   12.327.9oi      -cAixApOsTAL228      -TEL..   (012)3955.2205    -
e,mail  -gabinete  edgards8sakl@jacarel  8p,leo.br



OEWETIVO:

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi .-, SP
GABINETE - VEREAI)OR EDGARD SASAKI

PALACI0 I)A LIBERDADE

``-,+r,i,.C..:ey'
+----,__-".-,r,,-

0 presente projeto tern como objetivo criar o Pnem/.a  "GVARAHWA RAMOS"  a ser

concedido   em   forma   de   homenagem   atrav6s   de   Decreto   Lei   outorgado   pelos

Vereadores  desta  Casa  Legislativa,    as  pessoas  do  Municipio  de  Jacarei  que  se

destacarem    na    realizaeao    de    atividades    culturais, relacionadas    ao    cinema,

audiovisuais,   literatura,   pensamento,   aries   plasticas,   arquitetura,   mtisica,   teatro,

danea, folclore, festas populares,  tradie6es,  rituais  religiosos,  lingua falada e escrita,

mitos,   habitos   alimentares,   forma   de   organizagao   social,   inovae6es,   invene6es,

ciencia e hist6ria.

0   Decreto   Legislativo   que   outorgar   o   Pnemi.a   "Gt/ARA"A   RAMOS"   sera

representado   por  urn  diploma  em   pergaminho  com   as  assinaturas  de   praxe  e

entregue ao homenageado(a) em Sessao Solene especifica.
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JUSTIFICATIVA

VANDERCI LEITE RAMOS -  "GUARAHNA RAMOS"

ARTISTA, ATOR E DIRETOR TEATRAL
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"Infelizmente o nosso querido e amado diretor, ator e palha?o Guarahna Ramos, que

dedicou sua vida ao teatro, partiu. Ele tinha sua Cia Humanidhas Trupe, com a qual

estava preparando seus espet6culos pare as apresentag6es em editais que passou

e que acontecerao no segundo semestre. 0 Elas, por exemplo, urn dos espefaculos

que dirige e  operava o som,  foi  apresentado  no Satyrianas e  selecionado para  urn
ec/t.fa/  de  ci.row/agao",  comentou  a  sua  amiga  e  atriz  Anna  Paula  Cunha.  0  dltimo

espetaculo  dirigido  por  ele  foi  em  2021  em  uma  oficina  que  orientou  no  Centro  de

Artes  Cenicas  Walmor  Chagas.  Guarahna  Ramos  tamb6m  era  paisagista  e  tinha

acabado de ser selecionado para trabalhar na atualizagao do projeto paisagistico do

Parque  lbirapuera.  "Infelizmente  ele  nao  teve  esse  tempo  e  saiu  de  oena  cedo

demais. Ele amou todos os momentos que viveu, mas nosso amado amigo e grande

art/.sfa esfafa sempre enfre nds",  continuou a amiga Anna Paula em seu depoimento.

Guarahna foi sepultado em Jacarei - SP.

Nascido em  Jacarei -SP,  aos  18 de fevereiro de  1965,  filho do  Sr.  Benedito  Leite

Ramos e da Sra Nair Bastos Ramos, torna-se quase que desnecessario fazermos a

sua  Biografia,  pois,  6  urn  artista  consagrado  que  levou  a  arte  do  nosso  municipio

pelos palcos deste Brasil a fora.
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Por essa razao, deixamos ele mesmo contar a sua hist6ria, a qual deixou  re

em 2021  nos analis da vida. GUARAHNA RAMOS...  "E eu acabo de fazer 56 an6s,`-

dos quais 40 anos desse perourso de idade foram dedicados a arte e ao teatro.  A

minha hist6ria comega com a vontade de dizer algo, com a vontade de fazer urn tipo

de  arte  voltada  nao  apenas  para  intelectualidade,  nao  apenas  para  as  pessoas

letradas, mas tambem para as pessoas simples, como eu. Venho de uma familia que

n5o 6 de artistas, venho de uma familia de operarios, e de repente a v5 Ioucura de

ter a sensibilidade e querer transportar isso em ideias artisticas para cena teatral.

Uma coisa que poucas pessoas sabem 6 que quando eu fui convidado para ver meu

prime.Iro espetaculo,  ai vai ficar maroado isso para voces,  eu fui ver urn amigo que
me convidou para assistir ao espetaculo.  E ai eu five urn prenancio, porque quando

eu cheguei urn pouco atrasado, a plateia ja estava localizada, os atores ja estavam

em  cena  e  eu  ouvi  o  barulho  de  onde  estava  vindo  o  som,  e  fui  tentando  me

aproximar, vi uma porta e de onde estava vindo o barulho, quando eu abri, eu estava

no  palco.  Esse  foi  o  primeiro  dia  que  eu  fui  assistir  uma  pega  de  teatro,  all  foi  o

prenoncio  para  mim.  No  primeiro  dia  que  eu  fui  ver  aquela  linguagem,  entrei  no

palco, os atores se assustaram porque era uma porta de fundo que dava acesso ao
tablado,  ao  palco.  E  eu  estava  all,  entrando,  sem  saber  eu  estava  trilhando  urn

caminho que 40 anos depois eu estaria agora falando para voces.

Eu  fiz  parfe  de  movimentos  de teatro  na  cidade,  na  d6cada  de  80,  foi  quando  eu

comecei minha carreira, e que nao tinha urn espago,  a gente fazia arte na rua para

rua  e  eu  nem  tinha  nog5o  do  quanto  era  revolucionario  aquilo  que  eu  estava

comegando junto  com  outros  tantos jcIvens  como  eu.  E  a  gente  levava  isso  para

praga poblica, mas com a no?5o que queriamos urn espago e que o artista tern que
ter tern que ter seu  lugar,  tern que ser respeitado,  tern que ter infraestrutura  para

poder dizer com todas as letras o que ele tern a dizer. N6s temos muito a dizer.

E ai, eu fui o presidente da comissao de teatro, fui diretor presidente do movimento

chamado   Motaja,   fui   urn  dos   primeiros  junto  com   outras   militancia,   amigos   e

companheiros da arte a formar a primeira comissao de teatro na cidade.  E sempre
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com esse vies, tentando lutar para que a alte nao fosse eleita apenas

eleitos, mas para todas as pessoas que tom e devem tor acesso a ela.

Dentro desse perourso eu comecei a aprofundar, a melhorar meu processo criativo,

me formei como ator, ai comecei a atuar como diretor por consequencia por n5o ter

diretores para dirigir os espeteculos. E assim, por uma necessidade de causa, eu me

vi  sendo  ator,  diretor,  palha?o,  cen6grofo,  iluminador,  faxineiro  e  tudo  que  voces

possam imaginar de alguem apaixonado pela sua arte, possa fazer.

E  essa  foi  minha  escola,  minha  primeira  referencia  de  diregao  teatral  foi  Ademar

Guerra,  tive  o  prazer de  encontra-Io  pela  estrada,  e  com  sua  generosidade,  me

indicou urn caminho de diregao que eu nem imaginava como era.

Acabei estrelando grandes papeis, fiz umas participagdes interessantes, como foi em

Morfe e Vida Severina, fui o protagonista em Sao Jos6 no grupo teatro da cidade. E

esse  perourso  cent.Inua,  me  vejo  ap6s  40  anos  de  estrada,  que  ainda  sou  urn

menino, estou aprendendo, e 6 infinite esse caminho, porque a agente 6 sedento em

fazer  as  coisas  melhoradas,  somos  obstinados  pelo  que  fazemos,  apaixonados,

doentes ate, porque sem esse espago a gente definha.

Tive a oporiunidade de montar A Pena e Lei, Auto da Compadecida, do homem que

fundou o nome dessa casa aqui [Sala Ariano Suassuna].  E hole, na verdade acabei

indo  pra  S5o  Paulo  estudar Dire?5o de Teatro,  acabei  indo tamb6m  pare dire?ao

teatral,  depois  de  ser diretor acabei  indo  escola  de  teatro  e  me  formei  la,  e  ate

interessante  quando os  diretores  de  la  olhavam  para  mim  e  falavam:  Guarahna  o

que voce t5 fazendo aqui? A gente quase nao deu a vega pare voce estudar aqui

porque voce j6 6 urn diretor,  urn cara que j6 esta na estrada, tern sua linguagem.  E
eu   aprendi   com   grandes   mestres,   com   teatro   da   vertigem,   com   os   satiros,

pariapatoes.

Nesse  perourso  eu  acabei  encontrando  a  linguagem  do  palhago e tambem foi  urn

norte que dividiu minha vida, eu era urn ator dramatico, urn ator tfagico, e de repente
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me encheu urn a linguagem que eu nao imaginava que era tao bela e tao piofupde;:i

como  a  linguagem  dos  palhagos.   Entao  esse  perourso  essa  historia,  foi  a  que

desembocou de eu fazer esse  apanhado de tudo que eu sou como artista de rua,

como algu6m que busca  uma altemativa pare se comunicar com qualquer coragao,

seja  ele  letrado  ou  nao,  seja  ele  que fale  linguas  ou  que fale  apenas  a  lingua  do

core?ao   e   ai   ele   tambem   vai   entender  o   que   eu   estou   dizendo.   Ja   montei

espet6oulos  que  nao  falavam  palavras  nenhuma,  que  usavam  s6  o  gramel6,  que

utilizavam s6 as interjei§Oes, filz uma pesquisa nessa linguagem e que foi muito born.

Tive  premio  em  festivals  intemacionais,  tive  premio  em  festivals  nacionais,  mas  o

prfemio  major 6  conseguir estar aqui.  Mas  esse  sou  eu,  indio  velho,  o  Guarahna,
velho de guerra,  qua  se  reinventa,  que  se  irmana,  que jamais  me esquecerei  dos

meus companheiros, jamais esquecerei das pessoas que lutam. Uma vez urn grande

artista  me falou que tern pessoas que se desculpam  por chorar,  por se emocionar

diante  de  outras  pessoas,  e  ela  falava  para  as  pessoas  que  se desculpavam  por

isso: Voce est5 dando urn presente para n6s.  Eu estou transbordando para voces a

verdade, a minha verdade, que urn dia vai se finalizar.

Esse  foi  urn  presente  para  mim  e  que  eu  crfere?o  para  voc6s  que  possam  se

interessar por essa singela hist6ria,  porque a isso, estamos aqui,  artistas, contando

hist6rias e vamos continuar contando hist6rias, talvez a hist6ria da nossa vida, talvez

a  nossa  pr6pria  hist6ria  transformada  como  se fossem  borboletas e  outras tantas

personas em outras tantas esquinas e lugares, palcos, ruas, para tentar aproximar a

gente  da  gente  como  essencia  e  ser  humano,  mais  humano,  pleno,  verdadeiro,
sincero. E isso possa ser tao verdadeiro na genie e transbordar para outras pessoas

pare  que  tedo  mundo  aprenda  que  a  vida  tern  film,  ela  vai  acabar,  mas  essas
energias  boas que  a  gente  emana  e que  a gente  constr6i  essas  hist6rias que  se

cruzam no palco e se misturam com a vida tamb6m, elas jamais terao tim.

Somos sores humanos comuns,  sentimos, temos fome,  s6 que olhamos urn pouco

mais  para  as estrelas,  talvez,  do  que  alguns  deveriam  olhar.  Todo mundo  procure

urn  mecanismo  de  se  comunicar  com  o  mundo,  e  n6s,  nos  comunicamos  com  o
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mundo atrav6s desse tablado. Eu por exemplo, tenho faculdade e cursos

'QT:T
fel!
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;?g
formag6es e exengo elas tambem,  mas a minha plenitude 6 aqui. Ou quando :d`vdi±i~'''

executar minhas outras  profiss6es,  eu sou  urn artista fazendo aquilo que aprendi a

fazer  de  outra  forma  numa  engenharia,  numa  arquitetura,  numa  medicina,  como

tanto outros que conhego por ai.

Ent5o,  esse lugar a a sagrado para n6s, esse lugar 6 o nosso ponto de religare,  a

gente  se  liga  ao  nosso  universo  religioso,  ao  nosso  Deus,  a  nossas  cren?as  e  a
nossa plena existencia num lugar como esse.  E fundamental no resumo da hist6ria.

Assina, eu, "GUARAHNA FIAMOS"".

Grato GUARAHWA, por ter nos dado a oportunidade de homenagea-lo com teu name a

este   Decreto   Legislativo,   onde   na  sua  constituigao,   apresentarmos  o  exemplo  de

pessoa que voce representou, seja nos palcos como artista que era,  ou na diregao de

grandes  espetaculos,  o  que  nos  proporciona  uma  imensa  alegria  em  apresenta-Io  e
esperamos   contar   com   a   aprovaeao   dos   nobles   pares,   aos   quais,   desde   ja

antecipamos os nossos agradecimentos. /``/

Camara Municipal de/C de maio de 2022

`q

Edgard Sasaki
Voroador - PSDB

|o Secrefario
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Nosso amigo Guarahna  Ramos 6
artista e semeia alegria em

escolas, hospitais e asilos ha 40
anos na cidade de Jacarei'.



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi - SP
GABINETE -VEREADOR EDGARD SASARI

PALACIO DA LIBERDADE

©,S.E::.ol.oeTe.(Too
:I  e:€.  -c£:a  .  .  T!  sere-9  .:  2-3.a  €£y€s:_c  ce  :    6:ac  ce  s:  :!:9  :  €e  -e3..  :   . 3-:e':   .€  'e

al~€;   Ta  i  C=-+ec  :C  ci:~=  €.!`3-re  :!~c3   C  ?-i.€  `a  e=e~  r:  I  .     I    i?3e=e    ::I  `9  €`c  :

cos  c'£=.=-;  eT  cec,:.'.~c  5  a:  .~.   '`eci5c  i`ci5  '  -=  e  `  9!cc   :  e  `e      I  :cc  e  I-+e":::  -:

a:r   I.ge    ':    ~5  c  :5Ge  ce,I:a-c     :I:     ^`a  9  £€3  Jc5et:3  C3rr:c2

:in  cc-e.i:  a.-e  ::I.,.  :t:.o  :.  Sa  =;c:  =  oe  -ee.rc   }~-I  I:u  3  I:.-I.e   5-!`e  ¢!|re3S3  :e
I.-- :.  o6   .! ..,.  C.3   r.  ':  e~  £3  C€  :}^`C:   :C-.:I  .in  :,:..:a  i.i-e  :i  ,  `  -.i  e-c:  :c  ar-:.a

a,e  a::'€   e  3   -5t ..  :i:  e  .  :€'  :€c em  a.e es.~:c,  -:  I   c..'.  ::I-a  i-I   :

•.e   :-i-.e  :   -css:  a.:.  c:  €  ±i  ±cc  c   'e._:      a::I  e  o!   .a::  6.J`3-~a  D:`.:s   c  _¢  c±c  cci  j.?

•jo  i:  .€5.,ri:   a.'+  .   €  e  i  ~-3  €.  5  :  a  I.-d-=-5!  -'ipe   c:i  I  a..   es-6   :  crt:3r!-:I:  ie.I

±:_>e:::,  G.  pe   6  3s  I:ie.er;i:¢e=  en    c=  .:  !  I.€  06!s:.  e  i.e  eec-ecelae  `e  !cg.  `iJC

Se~.i:  e   C  :!i   ::`e.€~C  :    .-:::  a:f€.a:I  e!  :_e  c  rge€  c:€rs   6  c  sir   `:   !9-e!€r`E:,:
-:   S5-,.  I-3E  =  5e  ec  I-B=c  o3   3  I-e3  -6    fe  c    c,  i,:ee     cl:.`€-.c]   9   i.`  :

cci  a  e=.  [!  :€  :a  33:|e=c   e!  =!  s:  !€cc  !  ¢€  -e3.'O   e]Le-`a    :c.:._er-3=:   e  ;eTc3  :Te:cc3  :€
•= . € -3, , 9  i a -=S


