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Disp6e sobre denominagao da  Rua Maria Catharina
de Siqueira Bruni.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREl,  USAND0

DAS   ATRIBulQOES    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  IVIARIA CATHARINA  DE

SIQUEIRA  BRUNl  a  atual  Rua  20,  Iocalizada  no  Bairro  Parque  Imperial,  identificada

pelo c6digo  14945.

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

Prefeitura Municipal de Jacarei,  08 de agosto de 2022.

IZAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito Municipal de Jacarei

publicagao.

Autoria do Vereador Hernani Barreto. 4Sf=_ =_=-#-iE
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JUSTIFICATIVA

Maria  Catharina  de Siqueira  Bruni,  nasceu  em  Jacarei  SP,  filha de Joao  Evangelista

de  Siqueira  e  Florinda  Pires  de  Siqueira  em  29/06/1927,  em  uma  casa  situada  na  rua

Lamartine,   passou  sua  infancia  e  adolescencia  morando  em  uma  casa  no  largo  do

Riachuelo de onde saiu  casada  com Arrigo  Bruni  para  residir em  urn local  conhecido  na

epoca  por Alto dos  Maias,  que  mais  tarde ja  como  propriedade  do senhor Ciro  Gondim

atrav6s de parcelamento das terras da entao fazenda do Sr. Ciro, foi criado o loteamento

Jd.  Panorama,  lugar  onde  o  casal  teve  13  filhos  :  Umberto,  Maristela,  Luis  Fernando,

Mario Sergio,  Maria Aparecida,  Maria de  Fatima,  Regina Celia,  Rita  Florinda,  Jose  Luis,

S6rgio Ant6nio, Ana Luisa,  M6nica Cristina,  Rodolfo Marcelo.

0  casal  foi  urn  dos  primeiros  moradores  do  Bairro,  quando  ali  chegaram  tinham  como

vizinhos  Sr.   Brasilico  e  Senhora  Rosa.   Devido  a  grande  religiosidade  e  preocupagao

social  de  dona  Catharina,   desde  o  inicio  ela  desenvolveu  trabalhos  com  os   novos

moradores   que   ali   chegavam;   pessoas   simples   e   humildes   que   assim   como   ela

escolheram o novo loteamento para formarem suas familias.  Por muitos anos nao houve

nenhuma  infraestrutura  no  local,  tudo  era  muito  dificil,  a  casa  da  dona  Catarina  e  seu

Arrigo foi uma das primeiras casas a possuir TV, entao era comum receber em sua sala

pessoas  para  assistir  a  programagao  da  epoca,  a  preferida  eram  as  lutas  livres  e  a
criangada  se  divertia  sonhando  em  ser aqueles  her6is  do  ringue.  Nessa  sala  tamb6m,

por  muitos  anos,  foram  ministradas  as  aulas  de  catequese  da   Par6quia  Sao  Joao

Batista, tempos do nosso ilustre C6nego Ant6nio Borges.

A  casa   da   dona   Catharina   era   muito   procurada   por  diversos   motivos   que   iam   de

emergencia  hospitalar  a  necessidades  basicas  como  alimentagao,  no  segundo  caso,

estas pessoas eram encaminhadas para a Cruzada de Assistencia de Jacarei,  entidade

fundada  pelo  saudoso  Monsenhor  Sebastiao  Faria,  paroco  da  igreja  Matriz  de  Nossa

Senhora da Concejeao que prestava socorro as familias necessitadas de toda cidade e
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A residencia de dona Catharina foi  a segunda do bairro a possuir telefone,  recuisd

somente  as  sedes  das  fazendas  do  Sr  Ciro  Gondim  e  Flavio  Fogaga  possuiam.  Este

aparelho  foi   durante  anos   compartilhado  com   a  comunidade,   pessoas  de  todos  os

cantos  do  Brasil  ali  ligavam  pedindo  para falar com  seus familiares,  agendavam  hora  e

os  filhos  de  dona  Catharina  saiam   pelo  bairro  para  chamar  o  morador  requisitado,

avisando  que  algu6m  iria  ligar,  assim  as  pessoas  desciam  o  morro  para  atender  ao

telefone com  hofario marcado,  isto muitas vezes acontecia tambem de madrugada para

diversos assuntos principalmente de emergencia.

Ja  em  meados  dos  anos  80  com  a  construgao  da  Escola  Joao  Victor  Lamanna,  dona

Catharina   foi   acolhida   nesse   estabelecimento   de   ensino   com   suas   criangas   de

catequese.  Havia aumentado muito o ndmero de criangas e ja nao cabiam em sua casa,

nem  de  outros  moradores  que  tambem  forneciam  seus  lares.  Nasce  neste  tempo  no

coragao  dos   moradores  do  bairro  o  sonho  de  construir  uma   igreja  e  urn  salao  de

reuni6es,  Dona  Catharina  juntamente  com  o  Sr  Benedito  Cip6  que  ja  foi  vereador  da

cidade, entre outros de tao igual importancia nao citados neste texto, buscam urn terreno

para  edificagao  do  templo  que  inicialmente  seria  igreja  de  Santo  Ant6nio,   santo  de

devoeao de urn dos membros da comissao formada para tao dificil meta Professor Jose

Lazaro Moreira.

Hoje, quem sobe a Rua Panorama bern no coragao do bairro se depara com o sonho da

comunidade  realizado.  Foi edificada a  linda  Capela  de  Cristo  Rei com  seu  salao  lateral,

projeto  arqujtet6nico  da  senhora  Maria  Luiza  Porto  Mello.    A  capela  foi  consagrada  a

Cristo  Rei,  tlnica exigencia que fez a  Dona  Eleonor,  uma senhora de origem  portuguesa

que tinha esta devoeao e foi a ilustre doadora do terreno a aquela comissao que gozava
de muito prestigio e confianea no bairro.

Dona  Catharina  alem  de  lider  comunitario  o  que  fazia  sem  mesmo  saber  que  era,  foi

Ver6nica  cantando  em  prociss6es  do  enterro  durante  a  Semana  Santa,  foi  catequista

dedicada  e  reconhecida  por  muitos  dos  seus  catequizandos,  Membro  do  Coral  Nossa

Senhora  do  Rosario,  grupo  esse  que  representava  a  cidade  no  Estado  de  Sao  Paulo,

sempre  regido  pelo  entao  maestro  Benedicto  Petronilho.    Participou  do  Coral  formado
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pela  Basilica  de  Aparecida  para  receber  o  Papa  Bento  Xvl  enfim,  Eterna

Eucaristia da Par6quia Sao Joao Batista.

Dona  Catharina  de  Siqueira  Bruni  faleceu  em  01/08/2021  com  94  anos,  muitas  outras

obras  e atividades voltadas a  comunidade do  bairro foram  desenvolvidas.    Nesse texto

ha    apenas    urn    resumo,    sua    maior    realizagao    era    servir    indiscrjminadamente

independentemente de cor,  raga ou crencas. Tinha grande preocupaeao, carinho e amor

ao pr6ximo.   Cuidou de seus familiares e de sua comunidade enquanto teve forgas, com

toda dedicaeao.

Camara Municipal de Jacarei, 08 de agosto de 2022.
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Certidao de Nascimento
em lnteiro Teor

Nohfe;

MARIA CATHARINA DE SIQUEIRA
VATRii`Ln.A:

•  115451  01  551933  1  00025 295 0003543  05

CERTIF!CO  =  DOU  FE  qua  no  Llvro A-25.  fls.  295,  Tegistro  na  3543,  consta  a  registro  de  na§cimeiito  aqui  frolmeme
reprodiEido   em   lNTEIRO   TEOR..   1927   N°   3543   MARIA   CATHARINA   DE   SIQUEIRA  Ace   vinte  de  junho   de  nil
novec®ntos e trinta e treis, nchta cldade de Jacarei dc E§tado de Sao Paulo, em a cartorio do Registro Civil compereceu
Joao Evangelista de Siqueira lavrador, com cincoerlta e oito anos de idede a declarou o seguirrfe: Que em demicirio ne8ta
cidade a  Rua  Larnertine,  ro die vinte a  nove de junho  de  nil  noveeentos  e vinte e Sete,  ds  dtjas  -novas,  nasceu  lima
crean¢a do sexo femenino, edr branca, que reeebeu a none de MARIA CATHARINA DE SIQUEIF`^, du sexo femenino.
c6r branca - filha  legjtima  dele  dee!arante e do Fbrinda Pires  de Siqueira,  com tricta e orto arros dB i'dede`  nafurais deste
di6trito. onde se casaram -  §endo avds pareTnos  Deolinda Maria da Coneeiebe e maternos  Bento Cardo§o do Moraes e
Benedicta Maria da Corlcej9ao - Sao tBstemunhas Jos6 Augusto Gaspar dos Santas Droprietarfo e Euripede8 Guedes de
Magalhaes  re§identes  nesta  cidate]  que  connrmam  as  declarac6es  do declarante  e Qssiimem,  responsabjlidedes  par
sells  atos_  Pare cc,istar fiz este termo que v.1; devldamente assinado,  ELi.a.Odllon Vianna dc-Morass, oficial do Regietro
Civ]l  interino.a.Joao  Evangeli§ta co `Siqu¢ira,  Jost  Aiigu8to Gaspar  dos  San!os,  Euripedes  Guedes  Mag8!haes,  Odllon
Vienna de Moraes.  Resumido taLae  18 -fls.  143 Averbacao Registro  foito  per force do Dce.  Federal I-1° 22037 de 31  de
outubro  de  1932  ,  Official do  R.  Civil  interino.a.Odilon Vfar`na de Moraes  CAS0u-SE  com Arrigo  E}runi aas  19ro7/1947
em  Jacarei/SP]  corforme  asserto  n°  2934,  fls.  180,  livro  B-2C,  passando  as6inar MAF`lA  CATARINA  DE  §IQUEIRA
BRU:`<[.  JacareT,   05/08/2021.a.Katla   Cristina   Moreira   Ferreira   FALECEU   em  Jacare!/SF   aos   01/OB`RE1,   conforms

a§seiito  n°  52218,  fl§.  368,  livro  C-135.  Jacarei,  05ro8C021.a.Katia  Cristica  Moreira  Ferreira  CPF:  A  registrada.esta
;nsclita no 978.856.738.04  Jacarel,12 de agosto de 2021   Katia Cristina Morelra Ferreira (Escrever:te), `tou fe.  (Lil/ro 25.

tls`  295. r. 3543)

Oficial de  Registro Civi)  das Pessoas Naturais
Marc8lo Salaroll  de Qlivejra-Oficial

Jaca,ei/SP
Av   Cap   Joaqulm  Pinheiro do  Prado,  79.  Centre

Centro,  CEP:  12327-160
cartorio@rcjacarei.org

.-`
e v.erdadeiro. ,0 contetido da certidao

Jacarei,16deagostode2021.       /`,.,\`L.I..`.,`,`-``,r-
\._,

T/alfg#ffierp  -  -Teul2)3952-49_4_8L~'' Emo!umenles 5e,17  S8faz 11,64  Municlpio 2,90

TOTAL 72.71 (Llbyn® Crfetirtg. Corraa Alves)
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r`(j`1I    MARIA CATARINA  DE  SIQUEIRA  BRUNl
CPF   978 856 738-04

MATR}CULA   1154510155 20214  00135  368  0052218  43

rsEXOFemuLTTD          |     CORBranca       I !ESTADO  CIVIL  E  IDADE.  Vitiva   94  anos

NATURALIDADE
Jaca re i-SP                                                                                         I

f{EsiDeNciA e  FiLiACA

DOCUMENTO  DE  IDENTIFICACAO

Vide anota¢Oes de cadastro abalxo

a
Jardim Panorama,  Jacarei-SP.  Fiiha de JOAO EVANGELISTA DE  SIQUEIRA   falecido a

de  FLORINDA  PIFiES  DE  SIQUEIRA.  talecicla

I       DATAEHORADEFALECIMENTO

-`--`---        Umdeagostododoismilevlnleeum.  as5h30mln

rfuL`-DEFALEciM-E-hT-6

---7+--
/,

|no Hospilal   Sao Francisco

PeA DA More

de Assis.  na  Rua  ErnEisto  Duarte.  n€  70,  Parque California. Jacarel-SP

por broncoaspira¢ao,  insut?ciencla

sEpuLTAMEieTO;CRE-rrigiv

rosplrat6ria  aguda.  rebajxamento do nlvel  de consclenCia

CemiterLo  Municlpal Avarei em Jacarei-SP
i5E5TLAiniE
iAna  Luisa  Bruni

NC)ME  E  N°  DE  DOCUMENTO  DO(S)  ME0lco(S)  CUE ATESTOU(ARAM)  0 6BITO
Maleu5  Barrel  da  Luz Junior,  CRM 212844/SP

AVERBAC6ES / ANOTACOES A ACRESCER
Deixou os filhos:  Umberto,  Manstela,  Maria de Fatima   Pila  Floririda   Jose Luiz,  S6rgio Antonio.  Ana Luisa,  M6nica

Cristina,  RodDlfo  Marceto e Regina  C€lia,  com  idades  igr`orada§   Teve  lanbem os filhos  Luiz  Femando e  Maria
ApaTecida,  pte mortos.  Era  vidva de Amgo Brunt,  com quem  lora  casada aos  19/07/1947,  em Jacarei-SP   Deixa
bens, nao delxa teslamentocantiecido e era clcitora em Jacarei/SP   Nada mais me cumpria cerlificar.

ANOT^COES DE CADASTRO
RG  n°  10.608.977-8  SSP/SP  omtlido em 29/01/2016

ae  cadas`ro acima  nao cligpensam  a  apresenta¢ao do clocumen{o originaJ

_.                   Oflcjal  de  ReglstJo civil  das  pessoas  Naturais
Marcelo  Salaroli  de  O)iveir8-Oncial

Jacarei/SP
/                Av.  Cap   Joaquim  pinheiro do  prado.  79.  Centro

Cenlro,  CEP   12327-160
co rtorlo@rcj acarei  erg

Tel   (12)39524948

quarido  oxigida  polo  drgao  solicitan[e

a conteuclo da  certid8o e verdadeiro   Dou fe

.`J,ag_rei,03deagostode2021.
----           '`. ;`(   -<-.  /    1.--

Thais dos Santos Neves
Escrevente

lsenta de emolumentos  -Prlmeira Via
Thals  dos  Santos  NBv8s

I<=iH
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Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Governo e Planejamento

Oficio n° 100/2022 -SEGOVPLAN

A Vos3a Excelencia o Senhor
§r. H®manl Barroto
Vereador
Pra§a dco Tree Poderes n° 74, Centro
Jacarei - Sao Paulo

Assunto: Feesposla ao oflc:Io n® 27912022 - VHB

•    ;.,-

Jacarei,13 de junho de 2022.

Em  resposta  ao  oficio  na  279/2022,  informo  que  em  nosso  Cadastro
Tecnico Municipal nao ha registros de via ou area ptlblica denominada "Maria Calharina de
Siqueira Bruni".

Na  Rua  20  cadastrada  no  c6digo  14945  do  Parque  Imperial  nao  ha
denominacao oficial.

Respeitosamente,

Diretora de Controle e Cadastro

Rue Lamartine Delamaro,153 -Centre -Jacarel/SP
Telefone: (12) 3955-9000 -planejamento@jacarei.sp.gov.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO  DA  LIBERDADE

Oficio   n°279   /2.022-VHB

Jacarei`   18   de   maio  2,022

AO

ILMO.   SENHOR  CELSO   FLORENCIO   DE   SOuZA

DD°  SECRETARIO   DE   GOVERNO   E   PLANEJAMENTO

Prezado  Secretario,

Servimo-nos   do   presente   para   mui   respeitosamente`

solicitar   de    Vossa    Senhoria    a    gentileza    de    nos    informar   se    existe

denomina¢ao     oficial     de     logradouro     pdblico     no     Municipio,     com     o

nome   de   "MARIA   CATHARINA   DE   SIQUEIRA   BRUNI".

Solicitamos   tambem   que   nos   lnformem   se   a    Rua   20

(vinte),   no   Parque   Imperial.   ja   esta   com   denominagao   oficjal   ou   nao.

Caso   nao   seja   denominada   oficialmente.   nos   encaminhe   seu   c6digo.

para   que  possamos  dar  prosseguimento  a   denomina9ao  da   via

Tal     solicitaeao     se     faz     necessaria     para     que.    seja

possivel   a   elaboragao   de   projeto   de   lei`   de   autoria   deste   vereador

em   atendimento   a   Lei   Municipal   n°5.784/2013

Na    certeza    de    podermos    contar   com    a    sua    valiosa

atengao,     agradecemos     e     renovamos     os     protestos     de     estima     e

consideracao.

Atenciosamente.

HERNANI   BARRETO
Vereador  -Republicanos    .

Pra¢adosTrespoderes     -4            CEP      .232T-901             Cailapostal228     .     Tei       rl2,3955   2202
./,.,`..    carr.era.acarei   sp   gov   Or
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