
Institui      a     "Premio     GUARAHNA     RAMOS"      e
solenidade       em       homenagem      aos       Ariistas
Jacareienses.

A   Camara    Municipal    de   Jacarei   aprova    e   o   seu

Presidente, Vereador Paulo  Ferreira da Silva,  promulga

o seguinte  Decretc) Legislativo:

Art.1°   Ficam    instituidos    na    Camara    Municipal    de

Jacarei o "Premio GUARAHNA RAMOS" e solenidade em homenagem aos Artistas

Jacareienses,  a  ser  realizada  em  Sessao  Ordinaria  do  Legislativo  no  dia  em  que  se

comemora o "DIA DO ARTISTA JACAREIENSE" (Lei n° 5.592, de 16 de agosto de 2011 ),

durante a Semana Jose Maria de Abreu, em novembro.

§  1°  A  solenidade  sera  realizada  sempre  a  cada  dois

anos -segundo ano do  1° bienio e segundo ano do 2° bienio da Legislatura.

§   2°   Poderao   ser   homenageados   com   o   "Premio
GUARAHNA   RAMOS"   pessoas  juridicas   e  ffsicas  que,   durante   o   ano,   tenham   se

destacado nas varias formas de express6es artisticas,  sejam elas no campo das artes

visuais, das aries literarias, das aries performaticas, entre outras existentes.

Art. 2°   Para a sessao solene a que se refere o capuf do

artigo  1°,  cada vereador podera  indicar,  mediante a apresentagao de breve justificativa,

urn profissional da area para ser homenageado.

Art. 3°   Durante a solenidade de que trata este Decreto

Legislativo  sefao  entregues  pela  Camara  Municipal,  aos  homenageados,  Premios  de

m6rito em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos, intitulados "Premio GUARAHNA

RAMOS".
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Art. 4°   A   Camara   Municipal   disponibilizara   os   meios

adequados para a  realizagao e divuigagao da homenagem,  inclusive atrav6s de seu site

eletr6nico na  internet.

Art. 5°   Este  Decreto  Legislativo entra em vigor na data

de sua publicagao

Vereador PSDB

|o Secrefario

PRACA  DOS  TRES  PoDERES,  74  -CENTRo  `  JACAR-EITS|;ilFP~7Z

Vereadora -PSDB
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JUSTIFICATIVA

Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter a apreciagao e aprovagao desta Augusta Casa

o  presente  substjtutivo  ao  projeto  de  decreto  legislativo  que  visava  instituir  o  "Premio

GUARAHNA RAMOS" e solenidade em homenagem aos Artistas Jacareienses.

Tendo  em  vista  que  ja  havja  em  tramitaeao  o  PDL  013,  de  autoria  do

vereador  Edgard  Sasaki,  sobre  homenagem  similar,  ap6s  entendimentos  com  o  nobre

parlamentar decidimos  apresentar conjuntamente  este  substitutivo  visando  contemplar

as   duas   propostas,   alterando   o   nome   cla   homenagem   para   "Premio   GUARAHNA

RAMOS".

VIDA E OBRA DE VANDERCI  LEITE  RAIVIOS -   ``GUARAHNA RAMOS"

ARTISTA, ATOR E DIRETOR TEATRAL

"Infelizmente  o  nosso  querido e  amado diretor,  ator e  palhago  Guarahna  Ramos,  que

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

estava  preparando  seus espetaculos para  as  apresentag6es em  editais  que passou  e

que acontecerao no segundo semestre.  a  Elas,  por exemplo,  urn dos espetaculos que
dirige e operava o som] foi apresentado no Satyrlanas e selecionado para urn edital de

ct+cu/agao",  comentou  a  sua  amiga  e atriz Anna  Paula  Cunha da  SP  Escola de Teatro.

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

de  Aries  Cenicas  Walmor  Chagas.  Guarahna  Ramos  tamb6m  era  paisagista  e  tinha

acabado  de  ser  selecionado  para  trabalhar  na  atualizagao  do  projeto  paisagisti.co  do

Parque lb.irapuera. "lnfelizmente ele nao teve esse tempo e saiu de cena cedo demais.
PFiACA   DOS  TRES   PODERES.   74   -CENTRO   -JACAR
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Ele amou todos os momentos que viveu] mas nosso amado amigo e grande a

sempre  enfre  n6s",  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.

Por essa razao, deixamos ele mesmo contar a sua hist6ria,  a qual deixou  registrada em

2021 nos ana.is da v.ida. GUARAHNA RAMOS... "E eu acabo de fazer 56 anos, dos quais

40 anos desse percurso 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  arie voltada

nao apenas para intelectualidade,  nao apenas para as pessoas letradas,  mas tambem

para as pessoas simples, como eu. Venho de uma familia que nao 6 de artistas, venho

de uma familia de opefarios,  e de repen{e a va loucura de ter a sensibilidade e querer

transporfar isso em ideias artisticas para cena teatral.

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

primeiro espetaculo, ai vai fjcar marcado isso para voces,  eu fuj ver urn amigo que me

convidou  para  assistir  ao  espetaculo.  E  ai  eu  tive  urn  prendncio,  porque  quando  eu

cheguei urn pouco atrasado, a plateia ja estava localizada, os atoresja estavam em cena

e eu ouvi o barulho de onde estava vindo o som,  e fui tentando me aproxjmar,  vj  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  L!ma  pe?a  de  teatro,  all  foi  o  prendncio  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  triihando  urn  caminho  que  40  anos  depois  eu  estaria

agora falando para voces.

Eu fiz parte de movimentos de teatro na cidade` na decada de 80, foi quando eu comecel

minha carreira, e que nao tinha urn espa?o, a gente fazia arte na rua para rua e eu nem



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

outros  tantos jovens  como  eu,  E  a  gente  levava  lsso  para  praga  pdblica,

nogao que queriamos urn espago e que o artista tern que ter tern que ter seu lugar, tern

que ser respeitado, tern que {er 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  comjssao  de  teatro,  fui  djretor 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 com

esse vies,  tentando  lutar para que  a  arte  nao fosse eleita apenas para  alguns eleitos,

mas para todas as pessoas que tern e devem ter acesso a ela.

Dentro desse percurso eu comecel a aprofundar, a melhorar meu processo criatjvo, me

formei como ator, ai comecej a atuar como diretor por consequencia por nao ter diretores

para  dirigir os espetaculos.  E  assim.  por uma  necessidade de  causa,  eu  me vi  sendo

ator, diretor] palha?o, cen6grafo, ilumjnador, faxineiro e tudo que voces possam imaginar

de alguem apaixonado pela sua arte, possa fazer.

E essa foi mlnha escola,  minha primeira referencja de dire?ao teatral foi Ademar Guerra,

tive  o  prazer  de  encontra-lo  pela  estrada,  e  com  sua  generosidade,  me  indicou  urn

caminho de direg2±o que eu nem imaginava como era.

Acabei  estrelando  grandes  papeis,  fiz  I)mas  participa?6es  interessantes,  como fol  em

Morie e Vjda Severina, fui o protagonista em Sao Jose no grupo teatro da cidade. E esse

perourso continua,  me vejo ap6s 40 anos de estrada, que ainda sou  urn menino, estou

aprendendo,  e a infinito esse caminho,  porque a  agente a sedento em fazer as coisas

melhoradas,  somos  obstinados  pelo  que  fazemos,  apajxonados,  doentes  ate,  porque

sem esse espa?o a gente definha.

Tive  a  oportunidade 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  Sao  Paulo  estudar  Diregao  de  Teatro,  acabei  indo  tamb6m  para  dire?ao  teatral,

depois  de  ser diretor acabei  jndo  escola  de teatro  e  me  formei  la,  e  ate  interessante
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aqui? A gente quase n5o deu a vaga para voce estudar aqui porque voce ja 6

urn cara que ja esta na estrada, tern sua linguagem. E eu aprendi com grandes mestres,

com teatro da vertigem, com os satiros, parlapat6es.

Nesse percurso eu acabei encontrando a linguagem do palhaap e tamb5m foi urn norte

que  dividiu  minha  vida,  eu  era  urn  ator  dramatico,  urn  ator tragico,  e  de  repente  me

encheu urn a linguagem qLie eu nao imaglnava que era tao bela e tao profunda como a

linguagem dos palha?os.  Entao esse percurso essa hist6rja, foi o que desembocou de

eu fazer esse apanhado de tudo que eu sou como arfista de rua, como algu6m que busca

uma altemativa para se comunicar com qualquer coragao, seja ele letrado ou nao,  seja

ele que fale linguas ou que fale apenas a lingua do cora?ao e ai ele tambem vai entender

o que eu estou dizendo. Ja montei espetaculos que nao falavam palavras nenhuma, que

usavam   s6  o  gramel6,   que  utilizavam   s6   as  interjeigi5es,  fiz  uma   pesquisa  nessa

linguagem e que foi muito born.

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

major 6 conseguir estar aqui. Mas esse sou eu, indio velho, o Guarahna, velho de guerra,

que 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 esta 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 oferego para voces que possam se interessar

por essa  singela  historia,  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 genie da gente

como essencia e  ser humano,  mais humano,  pleno,  verdadeiro,  sincero.  E  isso  possa

ser tao verdadeiro  na gente  e transbordar para  outras  pessoas  para  que  todo  mundo

aprenda que a vida tern fim, ela vai acabar, mas essas energias boas que a gente emana
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e que a genie constr6i essas hist6rias que se cruzam no palco e se misturam co

tamb6m, elas jamais terao fim.

Somos seres humanos comuns, sentimos, temos tome, s6 que olhamos urn pouco mais

para  as  estrelas,   talvez,   do  que  alguns  deveriam  olhar   Todo  mundo   procura   urn

mecanismo  de  se  comunicar com  o  mundo,  e  n6s,  nos  comunicamos  com  o  mundo

atraves desse tablado. Eu por exemplo` tenho faculdade e cursos de outras forma?6es

e exengo elas tambem, mas a minha plenltude a aqui. Ou quando eu vou executar minhas

outras profiss6es, eu sou urn artista fazendo aquilo que aprendi a fazer de outra forma

numa engenharia, nijma arquitetura, numa medicina, como tanto outros que conhego por

a',.

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

se liga ao nosso universo religioso,  ao nosso Deus,  a nossas crengas e a nossa plena

exist§ncia num lugar como esse.  E fundamental no resumo da hist6ria`

Assina, eu, "GUARAHNA RAMOS".

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

nome a este Decreto Legislativo que cria o Premf'o "Gt/ARAHIVA RAMOS", onde na sua

constituigao,  apresentarmos  o exemplo de  pessoa  que voce  representou,  seja  nos palcos

como  artista  que  era,  ou  na  dire?ao  de  grandes espetaculos,  o que  nos  proporciona  uma

imensa  alegria  em  apresenta-lo  e  esperamos  contar com  a  aprovagao  dos  nobres  pares,

aos quais, desde ja antecipamos os nossos agradecimentos

PRACA   DOS   TRES   PODERES,   74   -CENTRu   -JACARE:/SP   -C,EP     12   327-901   '   TEL
(012)3955-2 voww j aca sp-leg-br
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Permanecemos    a    disposigao    dos    ilustres    colegas    para

esclarecimentos e, nestas condie5es, esperamos merecer o apoio dos nobres pares pela

aprovagao do projeto.

•   ``  .     ,I-1.`

~'Vereador PSDB

|o Secretario

PRACA   DOS   TRES   PODERES,   74   -CENTRO

Vereadora - PSDB

JACAREi/SP  -CEP     12   327-901   -TEL.   (012)3955-2200  -www|acarelsp  leg,br
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FOTOS ILuSTRATIVAS
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Nosso amigo Guarahna  F(ant?s  i.

artista e semeia  alegria  Err,
escola5,  hospitals e  asiir)s  ht:I  {-j3

anos na  cidade  de  Jcic<3r`ei
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