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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI N°          /2018

Disp6e  sobre   denomjnagao   da   Rua   9,   no   bairro
Parque Imperial, como Rua lsaias Florentino.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE JACAREi,  USANDO
DAS   ATRIBUIC6ES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS
POR  LEI,  FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL
APROVOU    E    ELF    SANCIONA    E    PROMULGA    A
SEGUINTE  LEI:

Art.  1°  Fica  denominada  como  RUA  ISAIAS  FLORENTINO,
a   Rua   9,   localizada   no   bairro   Parque   Imperial,   na   cidade  de  Jacarei/SP.,   identificada   pelo
C6digo 09936.

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

Camara Municipal de Jacar`e`i,  20 de maio de 2018.

LUcl
Vereadora -PSDB

AUTORA: VEREADORA LUCIMAR PONCIANO
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

Projeto de Lei - Disp6e sobre denomina§ao da Rua 9,  no bairro Parque Industrial, como Rua lsaias Florehti
-Vereadora Lucimar Ponciano -Fls. 02.

JUSTIFICATIVA

Isaias  Florentino foi filho de Benedito Florentino e Benedita Luzia  Pereira,  nascido
na  cidade  de  Sao  Jose  dos  Campos  no  dia   18/09/57  e  casado  com  Ana   Ldcia  Q.     Siqueira
Florentino  por  32  anos.   Desta  uniao  nasceram  04  filhos,  sendo  eles:   Leticia,   Danilo,   Mateus  e
Pedro  Augusto.  Trabalhou  por  muitos  anos  como  t6cnico  de  seguranga  na  empresa  Adatex  em
Jacarei,  sendo querido por muitos ate hoje.

No  ano  de  1994,  mais  precisamente,  no  dia  01/05,  dia  de  Sao  Jos6  0perario,  a
familia   se   mudou   para   o   Conjunto   1°   de   Maio,   em   Jacarei,   cuja   comunidade  era   conhecida,
tambem,  pelo nome de Sao Jose Operario.  Nesta mesma 6poca se iniciou a constru?ao da Capela,
em  madeira,  onde  lsaias  principiou  os  seus  trabalhos  sociais,  passando  a  familia  a  frequentar  o
mesmo  local.  Para ele era tudo novo,  pois era  nascido em  ber?o evang6lico e se tornado cat6lico,
ali  realizando  sua  1°  Eucaristia,  Crisma  e  posteriormente,  chegou  o  convite  para  ser  ministro  da
Eucarjstia.

Homem   dedicado   e   zeloso    para   com   a   obra   de    Deus,    logo   se   tornaria
Coordenador da comunidade,  realizando varios trabalhos com as pastorais,  mas, se destacando na
Pastoral    Familiar   com   varias   formag6es,    batizados,    casamentos,    ate    bodas   de   ouro   dos
participantes da comunidade.

Ao  final  do  ano  de  2015,  6  novamente  eleito  para  coordenar  a  comunidade  a
frente  de  suas  pastorais  e  movimentos.   Em  janeiro  de  2016,  em  conversa  com  amigos,   lsaias
confidenciou  que  iria  trabalhar  a  parte  espiritual  da  comunidade,  ja  que  a  parte  material  estava
bern.

Mas  a  vida  tern  as  suas  pe?as  e  seus  porques,  que  muitas  das  vezes  ficamos
sem saber o que dizer.

Nosso  querido  lrmao  em  Jesus,  filho  de  Sao  Jos6,  como  gostava  de  salientar,
adoeceu atrav6s de uma gripe muito forte,  se internou  no dia  17/03/16, e no dia de Sao Jos6,19/03,
foi morar no c6u com Deus Pai e seu amado protetor Sao Jose.

Para  resumir o que era  o  irmao  lsaias,  temos que ele foi  urn  homem  de coragao
enorme,  pois  nele,  toda  comunidade  morava.  Ate  hoje  a  comunidade  nao  conhece  alguem  tao
apaixonado por Sao Jose,  como foi  lsaias Florentino.

Assim,  por tudo o que o homenageado representou  para a comunidade do bairro
1°  de  Maio,  e  por tudo  o  que  ele,  ainda  hoje,  representa,  peeo  o  auxilio  de  meus  pares  para  a
aprova?ao desta justa considera?ao.

Camara Municipal de Jacarei, .20 de maio de 2018.

LUCIMA
Vereadora - PSDB
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CAMARAMUNICIPALDEJACAREi-SP       ,.
PALACIO DA LIBERDADE

Jacare`,14 de abril de 2018.

Oficio n.9 038 /2018 -GVLP

llma.  Sra`

Rosa Kasue Saito Sasaki
Secretdria Municipal de Planejamento
Jacarei/SP.

Ref,: lnformac5es

Prezaclo Senhora,

Na   necessidade   de   providencias   para   o   prosseguimento   de

processo de denominac5o de vias pdblicas, se requer de V.Sa. o que segue:

Relacao contendo as vias pdblicas existentes no  Municl'pio de Jacarei',
mais  especificadamente,  no  bairro  Parque  Imperial,  que  ainda  n5o  possuem  denomina¢5o,
bern como seus respectivos c6digos de identificacao;

Existencia   em   nosso   Municfpio   de   logradouros   com   o   seguinte
nome: lzAiAS FLORENTINO

Certos da  peculiar atencao desta Secretaria  ao solicitado,  receba
manifesta¢6es da  mais elevada estima e consideracao.

Atenciosa

\

LUCIMA

Vereadora - PSDB

B7  ABR  2018

be.Mufr\   oqhap
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Jacarei,  22 de
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