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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -  SP
PALACIO DA LIBHRDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO -2022

Disp6e sobre a  instituigao da  Sessao  Solene de ``Honra
ao N16rito - BICENTENARIO C6NEGO JOSE BENTO", em comemoragao ao seu

bicentenario de nascimento,

A   CAMARA   MUNICIPAL   DE   JACAREi   APROVA   E   0   SEU   PRESIDENTE,

VEREADOR    PAULO    FERREIRA    DA    SILVA,     PROMULGA    0    SEGUINTE

DECRET0 LEGISLATIVO:

Art.   1°   Fica   instituida   na   Camara   Municipal   de   Jacarei   a

Sessao Solene de "Honra ao N16rito - BICENTENARIO C6NEGO JOSE BENTO",

em  comemoragao  ao  seu  bicentenario  de  nascimento,  a  ser  realizada  no  mss  de

novembro de 2022.

A(rt. T° A homenagem de "Honra ao M6rito - BICENTENARIO

C6WEGO JOS£ BEW7-O"  devefa ser realizada na semana do dia 22 de novembro

de 2022,  data em que se comemora o bicentenario de seu  nascimento,  em  Sessao

Solene, a realizar-se em data a ser previamente designada.

Pafagrafo   Unico:   Cada   homenageado   recebera   uma

placa  calandrada  em  ago  inox,  constando  o  ntimero  do  Decreto  Legislativo,  o titulo

da homenagem,  o seu  nome e o brasao da Camara Municipal de Jacarei,  conforme

modelo que integra este decreto.

Art. 3° Serao homenageadas as seguintes personalidades:

I - Prof] Dr. Benedicto S6rgio Lencioni - (Professor,

Advogado,  Escritor, Ex-Vereador e Ex-Prefeito de Jacarei)
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11 -Sr. Fernando Romero Prado -(Autor do
"Dicionario llustrado da Cidade" administrador de grupos de midias, tais como,

"Mem6rias de Jacarehy", "Jacarei -Craques do Passado", "Jacarei para o Mundo" e

"Pelas ruas de Jacarehy".)

Ill - A familia  do Sr.  Fernao  Paes  Leme Zamith  (ln

Memoriam) -(Primeiro funcionario e professor da Escola Profissional - ETEC)

lv     -     Sra     Ludimil[a     Saharovski     -     (Escritora,

Historiadora e Membro da Academia de Letras de Jacarei.)

V -Sra Maria Thereza Ferreira Cyrino -(Professora,

Ex-Diretora da ETEC e atual Secrefaria de Educagao de Jacarei.)

VI   -     Sr.   Roberto   de   Godoy  -  (Ex-Aluno   e   Ex-

Funcionario da ETEC.)

Vll -Sr. Luiz Jos6 Navarro da Cruz -Empresario na

atividade comercial, fot6grafo por hobby e personalidade de destaque no municipio.

Art.    4°        As    despesas    decorrentes    da    presente

propositura   correrao   por   conta   de   dota?ao   ongamentaria   do   Poder   Legislativo,

suplementada se necessario.

Art.     5°          Este  Decreto  Legislativo  entra  em  vigor na

data de sua publicaeao.

Camara Municipal de Jacarei, 29 de ag
/

itENapFn#ha       t
Vereador - PSDB

RD SASAKI
Vereador - PSDB
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Autores do Projeto -Vereador Abner -PSDB
Vereador Edgard Sasaki -PSDB

JUSTIFICATIVA

0 presente  Projeto de Decreto Legislativo tern por objetivo homenagear em Sessao

Solene,  personalidades  do  nosso  municipio  em  comemoragao  ao  bicentenario  de

nascimento do C6nego Jose Bento,  o qual concede seu  nome como patrono a uma

das   mais   valiosas   instituig6es   de   ensino,   a   antiga   Escola   Profissional  Agricola

Industrial Mista de Jacarei,  hoje a atual Etec C6nego Jos6 Bento.

C6nego  Jos6  Bento  nasceu  em  Jacarei  no  dia  22  de  novembro  de  1822,  filho  de

Miguel    Nunes   de   Siqueira   e   da   Sra   Claudina   Maria   de   Andrade.    Tornou-se

mjssionario da caridade, genio, formou-se a sombra de urn lar probo e digno, vindo a

falecer  em   18   de  junho   de   1897.   Teve   a   sua   vjda   toda   cheia   de   passagens

maravilhosas e naquela 6poca, ja sentia em sua alma a necessidade de se instituir o

ensino  profissional  aos  que  a  ele  se  acercavam.  Em  1866,  fundou  em  Jacarei  o

col6gio  "Sao  Miguel"  estabelecendo  a  seu  modesto  "coleginho"  em   uma  humilde

propriedade onde  residia  e  destinava  abrigo  aos  6rfaos e desemparados.   As  suas

expensas  e  com  grande  sacrificio,  ele  mesmo  ministrava  aulas  do  curso  primario,

instituindo  e  mantendo  pequenas  oficinas,  dando-lhes  conhecimento  rudimentares

de   alfaiataria,   sapataria,   carpintaria   e   outros   misteres,   onde   os   meninos   iam

aprender uma arte ou urn oficio,  para mais tarde terem garantida a sua subsistencia,

fazendo por torna-los homens capazes e titeis a si e a coletividade.

A  Escola   Profissional  Agricola  de  Jacarei,   nascia  das  afinidades  desse  humilde
"Colegio Sao  Miguel",  onde e o  reflexo de  urn trabalho  iniciado a tanto tempo.  Deste

antigo  "coleginho"  criado  em  1866,  passando  por  urn  longo  periodo  e  sendo  base

para a Escola Profissional Agricola  Industrial Mista de Jacarei, se tornou a magnifica

estrutura que e hoje,  a qual passou  a ter o nome de "Etec C6nego Jose  Bento."   0

Governo do  Estado de Sao Paulo, em  uma das mais justas homenagens,  houve por

bern  perpetuar o  nome  desse  grande  missionario,  dando  a  Escola  Profissional  de

caret,  atrav6s  do  Decreto  n°  11.588  de  19  de  novembro  de  1940,  o  nome  do

nemerito C6nego Jos6 Bento.
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A  Etec C6nego  Jos6  Bento surgiu  em  uma  restruturagao pelo Centro de

Tecnol6gica Paula Souza/CEETEPS das escolas profissionais do Estado.

•REEi

Educaffl

Segundo  juLIA  NAONN  KANAZAWA*,  "A  Etec  C6nego  Jose  Bento,   institui?ao  escolar

criada  em  1935  no  municipio  de  Jacarei,  SP,  atualmente  faz  parte  da  rode  de

escolas t6cnicas do Centro de Educag5o Tecnol6gica Paula Souza/CEETEPS. Foi a

segunda das  escolas  profissionais  agricolas  industriais  mistas  a  ser implantada  no

estado de Sao  Paulo pelo entao governador do Estado de Sao Paulo Armando de

Salles de Oliveira.  Em  19 de novembro de 1940, pelo decreto n° 11.588, foi atribuida

a  Escola  o  nome  C6nego  Jos5  Bento.  A  lnstituigao,  ao  longo  da  sua  trajet6ria,

recebeu diversas denominag6es, mas, desde esta data, sempre manteve o nome do

patrono:  Escola  Profissional  Agricola  e  Industrial  Mista  (1940),  Escola  Pratica  de

Agricultura   (1956),   Ginasio   Estadual   Agricola   (1964),   Colegio   T6cnico   Agricola

Estadual   (1969),   Escola   Estadual   de   2°   Grau   (1976),   Escola   T6cnica   Agricola

Estadual  de   Segundo  Grau  (1992),   Escola  Tecnica  Agricola  Estadual  (1994),  e

Escola  T6cnica  Estadual  (1999)".  JULIA NAOMI  KANAZAWA* - o pATRIM6Nlo EDucATlvo

NIATERIAL  DA  ETEc   coNEGo  JosE  BENTo   E   SUA   RELACAo  COM   A   HlsTORIA   DE  JACAFeEi  -

APFIESENTACAO NO IX SEMINARIO NACIONAL DO CENTRO DE MEMORIA -UNICANIP -JULHO 2019.

Feliz  por ter sido nos dado a oportunidade de  homenagear ilustres personalidades de

nossa   Jacarei,   atraves   de   uma   tao   singela   Sessao   Solene,   a   qual   destaca   a

importancia  em  se  comemorar  o  bicentenario  de  nascimento  de  urn  ilustre  cidadao

jacareiense,  C6nego  Jose  Bento,  carregado  de  religiosidade  e  de  bondade,  sempre

preocupado  com  a  educaeao  e  a  profissionalizagao  dos  mais  necessitados,  os  quais

acolhia   as   suas   expensas   e   nos   deu   a   oportunidade   de   se   tornar   o   patrono

emprestando    o    seu    nome    a    uma    instituigao    educacjonal    tradicional,    e    nesta

apresentagao, esperamos contar com a aprovagao dos nobres pares, aos quais, desde

ja antecipamos os nossos agradecimentos.

Camara Municipal de Jacarei, 29 de

ABNER
Vereador -PSDB

D SASAKl
Vereador - PSDB
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A Camara Municipal de Jacarei concede a placa de homenagem "Honra ao Merito -

BICENTENARIO C6NEG0 JOSE BENTO", em comemoragao ao seu bicentenario de

nascimento, a

pelos relevantes servieos prestados ao Municfpio de Jacarei.

Jacarei,

ABNER
Vereador

Autor do Projeto

_.I

Vereador -1° Secretario                Presidente da camara
Autor do Projeto


