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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Disp6e sabre a denominagao da Rua Eurico Fernandes

0 PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi,  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 Eurico Fernandes a atual Rua Vinte e Tres,  localizada
no bairro  Parque  Imperial,  jdentificada pelo c6digo  15126.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicaeao.

Camara Municipal de Jacarei,  31  de agosto de 2022.

Luis F
Vere

AUTOR: Vereador Luis Flavio Dias -PT
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

JUSTIFICATIVA

EURIC0 FERNANDES nasceu em 18 de junho de 1947, na cidade de Jacarei',

Estado de Sao Paulo.  Filho cacula de Marcolina  Maria de Jesus, nao conheceu o pai.

Morou com sua  mae e irmaos Geraldo, Joao,  Luis,  Lul'sa e Genesio por pouco

tempo, pois com aproximadamente 5 meses de vida sua mae Marcolina o entregou

a uma fami'Iia desconhecida, a qual o abandonou as margens do Rio Parafba do Sul.

Pessoas que passavam pelo local encontraram  Eurico com o corpinho cheio de

formigas; como a cidade era pequena, eles reconheceram o bebe e o devolveram a
Dona  Marcolina, que sofria com dependencia de alcool, doen¢a do alcoolismo.

Nao demorou muito para que Dona Marcolina fizesse uma outra tentativa de

abandono, porem dessa vez, decidiu separar os irmaos, entregou seus filhos para

famrlias diferentes.

Eurico, com apenas 7 meses de idade passou a receber cuidados da Senhora

Beatriz, que juntamente com seus filhos, principalmente sua filha Sebastiana

Motta, ofereceram urn verdadeiro lar ao bebe, que em tao pouco tempo de vida ja
havia  passado por experiencias ruins de maus tratos e falta de afeto.

Dona Sebastiana  Motta teve urn papel fundamental e importante na vida de  Eurico

Fernandes. Ela ocupou o lugar de mae, porque se apegou muito a ele desde o

momento que chegou em sua casa.

Sua  infancia foi feliz, divertiu-se muito com seus outros irmaos do cora¢ao:

Euclides, Gumercindo,  Geraldo e  Leal.

Com apenas 12 anos e pouco estudo, Eurico foi para a cidade de Sao Paulo, com o

objetivo de prover o seu pr6prio sustento.

Em S5o Paulo, morou no porao de urn casarao abandonado, fazia entregas de

roupas para uma tinturaria, al6m de encarar outros ofi'cios como vender galinhas

no mercadao, carregar sacolas, enfim, estava sempre pronto para realizar qualquer

servi¢o que contribuisse para sua sobrevivencia.

Mesmo morando na Capital,  Eurico mantinha vfnculo com sua  mae do cora¢ao

Sebastiana  Motta, que se casou com  Francisco Faria, conhecido como Seu Chico.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

Sempre que se encontrava em dificuldades de se sustentar, Eurico

Jacarei e se refugiava nesse lar que o acolheu desde bebe.

No final de  1963, com apenas 16 anos, trabalhou na  pintura do pr6dio da empresa

JACAR, concessionaria Wolkswagem, que iniciou suas atividades em Jacare` no

inicio de 1964.  Nesse per`odo, conheceu o proprietario da  referida empresa, que

decidiu contrata-lo, pois encantou-se com a dedicacao,  responsabilidade,

compromisso e born humor de Eurico.

No dia 02 de janeiro de 1964, Eurico conquistou seu tao sonhado emprego de

carteira assinada,  iniciou como balconista da sec5o de pe¢as,  realizou alguns cursos

promovidos pela pr6pria empresa e, em pouco tempo, passou a exercer o cargo de
Mecanico de Autos na JACAR S/A Comercio de Vei'culos.

Ainda em 1964, conheceu a jovem Maria do Carmo de Albuquerque. Come¢aram a

namorar no dia 04 de abril deste mesmo ano e quatro anos depois, precisamente

no dia 25 de maio de  1968, casaram-se no Santuario Nacional de Aparecida.

Aos 18 de mar¢o de 1969,  nasceu a  primeira filha de Eurico e Maria do Carmo que

recebeu o nome de Elaine.  Urn ano e onze meses depois chegou  Eloisa, segunda

filha nascida em  15 de fevereiro de  1971.

No ano de 1972,  Eurico come¢ou a trabalhar na GM -General  Motors do  Brasil, em

Sao Jos6 dos Campos, empresa em que atuou durante 20 anos, iniciando como

lnspetor de Qualidade ate ser promovido para Supervisor de Producao.

No dia  16 de setembro de 1974 nasceu  Elizangela, terceira filha do casal. Vale

lembrar que Eurico alimentava o grande sonho de ter urn filho,  para que pudesse

colocar o seu pr6prio nome e fazer com que o sobrenome Fernandes repassasse de

gerasao em geracao.

Eurico nunca mediu esforcos para prover o bern-estar de sua fami'lia, parentes e

amigos.  Estava sempre pronto a servir e o fazia com carinho.

No final dos anos setenta,  participou de grupo de casais cat6licos, manteve-se bern

atuante e contribuiu muito como membro da  Pastoral da  Familia  na  igrej.a Santa

Cecilia.
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Aos 26 dias do mss de dezembro de 1981,  nasceu o quarto filho do casal

vez veio ao mundo o t5o sonhado menino que recebeu o nome de Eurico

Fernandes Ju nior.

Alem da esposa  Maria do Carmo  Fernandes e dos filhos Elaine,  Eloisa,  Elizangela e

Eurico Junior; Senhora  Beatriz,  Dona Sebastiana  Motta, Seu Chico e outros

parentes j5 citados, destacamos a importancia de outras pessoas na vida de Eurico,
como toda familia da esposa descendentes da familia  Pires de Albuquerque; seus

irm5os do coracao  Ldcia  Helena,  Fernando e Rose;  Dona Sebastiana Camilo

(conhecida como Tianinha) e Jose Carlos (conhecido como Z6 Gato).  Nao podemos
esquecer da grande quantidade de amigos e amigas, que fizeram parte da sua vida

social,  politica e profissional.

Tudo transcorria  muito bern na  Fami'lia  Fernandes, ate que no ano de 1988,  Eurico

passou a sentir dores no joelho, submeteu-se a uma cirurgia e para a surpresa de
todos, foi diagnosticado com sinovite cr6nica com ulcera¢5o, que e a  inflama¢5o de

urn tecido que reveste a parte interna das articulae6es, levando ao surgimento de

dores, incha¢os e dificuldade de movimentacao da regiao afetada.

Iniciou-se uma fase muito dificil  na vida de Eurico, medica¢6es, fisioterapias,

cirurgias, porem sem muito sucesso, ate que a equipe m6dica informou que o caso

era  irreversivel.  Eurico, aos 41 anos de idade, estava com o movimento do joelho

totalmente comprometido.

Mesmo com dificuldade de locomo¢ao, ele n5o deixou afetar-se, mantinha seu

born humor e seu sorriso no rosto, alegrando sempre os locais por onde passava.

Permaneceu  na General  Motors do Brasil ate o ano de 1992, depois dedicou-se ao

servi¢o aut6nomo como motorista de fretamento, ate que no ano de 2001, devido
ao avan¢o da doenca, sua CNH  nao foi  mais renovada  porque ja  necessitava de

uma bengala para sua pr6pria locomo¢ao. Era urn excelente motorista e gostava

muito de dirigir, mas estava impedido pelo avan¢o da doen€a.

Eurico Fernandes aposentou-se por tempo de servi¢o e passou a dedicar-se com

mais intensidade a fami'lia e aos trabalhos voluntarios em prol da comunidade,

al6m de ter mais tempo para acompanhar e assistir aos jogos da Sele¢5o Brasileira

de Futebol e do time do cora¢5o, Sao Paulo Futebol Clube.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
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Foi sempre urn born leitor, apreciava jornais, documentarios, livros,  revi

boa  mem6ria, facilidade de interpretacao e escrita.  Destacava-se pela sua

oralidade e inteligencia.

Por essas virtudes e vitalidade, teve papel  importante na vida social e politica da

cidade, colaborando nas campanhas eleitorais e funcionamento do Partido dos

Trabalhadores, partido que foi filiado durante muitos anos em Jacare`.

No ano 2000,  passou a  praticar ag6es voluntarias com  mais intensidade,  integrou o

Conselho Municipal de Saude, Conselho Municipal do  ldoso, Conselho Municipal da

Crianca e do Adolescente, Conselho Municipal da  Pessoa com  Deficiencia,  logo j5

estava fazendo parte do Conselho Estadual de Sajide.  Dedicou-se tanto como

cidadao em defesa da comunidade, que atuou como delegado em algumas

Conferencias realizadas em  Brasilia.  No final deste texto, encontra-se a  relaeao dos

trabalhos voluntarios praticados por ele.

No per`odo de 2003 a 2009, exerceu as func6es de Assistente T6cnico e Assessor

Comunitario da Secretaria  Municipal de Sailde.  Destacava-se nos trabalhos da

Prefeitura de Jacarei',  principalmente  nos projetos Orcamento Participativo e Bairro

em A¢ao, alem do atendimento sempre atencioso e prestativo aos municipes na

sala de atendimento a comunidade no t6rreo do Paco Municipal.

Orgulhava-se por conhecer leis,  principalmente as voltadas as pessoas com

deficiencia. Algumas sabia de mem6ria, discursava sobre as mesmas com

propriedade, era respeitado e muito querido por seus pares.

Vale lembrar que, em 2005, teve a honra de entregar nas maos do Prefeito de
Jacare`,  Marco Aurelio de Souza, o documento final da  Primeira Conferencia

Municipal das Pessoas com  Deficiencia.

Em  19 de maio de 2011,  recebeu da Camara  Municipal de Jacarei' o Diploma de

Honra ao Merito em reconhecimento aos Relevantes Servi¢os Prestados a

Comunidade Jacareiense.

Eurico dedicou-se a ac6es voluntarias ate o ano de 2014, per`odo em que sua

deficiencia comecou a agravar-se, ou seja, a dificuldade de locomocao aumentou

muito, al6m do par de bengalas, tornou-se necessario o uso da cadeira de rodas

em diversas situa¢6es.
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Av6 de 8  netos:  lngrid, Tiago, Jonas,  Gleuberd,  Murilo,  llberd,  Felipe e  H

dedicava-se a acompanhar as conquistas dos mais velhos por redes sociais,

auxiliava os mais novos em tare fas escolares e nos finais de semana curtia a

ca¢ulinha  Helena, ja que a  mesma s6 tinha  meses de idade.

Em  18 de I.unho de 2014 sentiu-se honrado ao tornar-se bisav6 e para sua alegria,

seu primeiro bisneto Samuel, veio ao mundo no dia do seu anivers5rio de 67 anos.

No mss de setembro de 2014 suas pernas incharam muito, come¢aram a verter

agua, os medicos nao sabiam a causa desse acontecimento,  realizou diversos

exames que n5o acusaram nada.

Contudo Eurico nunca  perdeu seu  born humor, mantinha urn largo sorriso no rosto,

fazia  piadas a  respeito de si  mesmo,  participava de festas e eventos. Sua

companhia era  muito agradavel, amava a vida, buscava ser feliz e fazer os outros

felizes.

No dia 03 de agosto de 2016, Eurico apresentou febre. Ele e sua esposa, Maria do

Carmo, passaram a madrugada do dia 04 de agosto em claro, pois Eurico nao

estava bern. Conversaram sobre diversos assuntos, relembraram acontecimentos

do passado, trocaram sorrisos e carinhos em sua casa  na  Rua Joao Feliciano, Jardim

Bela Vista, morro que frequentou e morou  por longos anos de sua vida de solteiro

e casado.

Ao amanhecer o dia, Eurico teve febre novamente, perdeu a forca no pescoco, foi

necess5rio chamar o SAMU  para  lev5-lo imediatamente a Santa Casa de Jacare`

para  internacao na  UTl.

No dia 05 de agosto de 2016, as 8h20,  Eurico Fernandes, aos 69 anos de idade,

faleceu apresentando como causa morte choque s6ptico e insuficiencia

respirat6ria aguda.

EURICO  FERNANDES deixou muitas saudades e urn legado de supera¢ao,

alegria, conhecimento, dedicacao e amor.  Ele sempre sera  lembrado pela  bondade,

forca de vontade de vencer e alegria em viver a vida.
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>   Conselho Municipal de Sal]de -Conselheiro

>   Conselho Estadual de Sadde -Conselheiro

>   Delegado na  11! Conferencia  Nacional de Sadde em  Brasilia

>   Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente -Conselheiro

>   Conselho Municipal do ldoso -Conselheiro

>   Delegado na 2a Conferencia  Nacional do ldoso em  Brasilia

>   Membro do Setorial  Nacional de Sadde do Partido dos Trabalhadores

>   Membro do Movimento Popular de Sadde de Jacarei

>   Conselho  Municipal da  Pessoa com  Deficiencia -Conselheiro

>   Conselho Municipal Anti  Drogas -Conselheiro

>   Delegado na 2a Conferencia da  Pessoa com  Deficiencia

>   Membro da  Plenaria  Estadual de Entidades e Movimentos Populares de

Sadde do Estado de Sao Paulo

>   Comissao T6cnica de Or¢amento Financas e Presta¢ao de Contas do

Conselho Estadual de Saude -Convidado Permanente

>   Comissao T6cnica de  Politicas de Sai]de do Conselho  Estadual de Sajlde -

Convidado Permanente

>   Grupo de Trabalho Sobre 6rtese e Pr6tese -Convidado Permanente

>   Delegado na  14e Conferencia  Nacional de Sailde em  Brasi'Iia

>   Conselho Estadual  para Assuntos da  Pessoa com  Deficiencia -Conselheiro

Camara Municipal de Jacarei,  31  de agosto de 2022.

LUIS FLAVIO DIAS
Vereador - PT
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Jacarei, 09 de agosto de 2022

Oficio  n° 398/GAB/LF

Ao Senhor
Celso Flotencio de Souza
Secretario de Governo e Planejamento

Prezado Secretario

Solicito,  por gentileza,  informac6es se existe no Municipio alguma via ou pr6prio
pdblico em nome de EURICO FERNANDES e tamb6m o envio de listagem
atualizada das vias sem denominagao em Jacarei.

As informag6es solicitadas destinam-se a elaboragao de projeto de lei nesta Casa
Legislativa.  Em anexo, Certidao de Obito do homenageado.

Sem mais, agradego e renovo os protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente.

SECRETARIA DE

0  9   AGO   2022

_?,yr!l,-a_i8A-s-slhffpT-
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Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Governo e Planejamento

Oficio n°  175 /2022-SEGOVPLAN/DCC

A Vossa Excel6ncia o Senhor
Luis Flavio
Vereador
Praga dos Tres Poderes n° 74, Centro
Jacarei -Sao Paulo

Assunto: Resposta ao oficio n° 39812022 - GABILF

Jacarei, 22 de agosto de 2022.

Em  resposta  ao  oficio  n° 398/2022 - GAB/LF,  informo  que  em  nosso
Cadastro T6cnico Municipal  nao ha registro de logradouro   "EURICO  FERNANDES".

Segue anexa a listagem das vias sem denominaeao.

Respeitosamente,

Rua Lamartine Delamare,  153 -Centro -Jacarei/SP
Telefone:  (12) 3955-9000 -planejamento@jacarei.sp.gov br
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