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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 003 / 2022.

(Autoria da Vereadora Rosimara Aedil Alves Fonseca)

" DA DENOMINA9AO A  RODOVIA  MUNICIPAL."

A   Camara   Municipal   de   lporanga,   usando   de   suas  atribuig6es   legais

DECRETA:

Art,  1° -A  Rodovia  Municipal  que  liga  o  Municipio  de  lporanga  ate a  divisa

com  o  Municipio  de  Barra  do  Turvo,  passa  a  ter  aa seguinte  denominagao:  Rodovia

Municipal "JOSE MARIA SANTOS". "

Art.  2° -  Esta  Lei  entrafa  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  revogando

eventuais disposig6es em contfario.

Sala das Sess6es, Plenario Vereador Gilmar Rodrigues em 09 de setembro de
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Bioarafia de Jos6 Maria Santos

Jos6  Maria  Santos,  nasceu  na  cidade  de  Barra  do  Turvo,  no  dia  31  de

Agosto de 1936.  Seus pais eram Jose Saturnino dos Santos (Zezinho) e Guilhermina da

Silva Santos.  Foi o primeiro filho do casal,  seguido logo depois pelos irmaos:  Cirineu dos

Santos,  lgnes dos  Santos  Reis,  Benedita Vera  dos  Santos  Oliveira  e  Renato Zacarias

dos Santos.

Seus   pais  eram  comerciantes  e  Jose  Maria,   seguiu  seus   passos.   Na

adolescencia, transportava os porcos do seu pai para venda em Apiai,  no estilo tropeiro.

Saia de Barra do Turvo com sua mercadoria e demorava de uma semana a quinze dias

para chegar ao seu destino.  Utilizava o tracado que hoje 6 a rodovia que  liga  Barra do
Turvo a  lporanga  e  de  lporanga  a Apiaf.  Era  muito  dificultoso,  mas ao  mesmo tempo,

muito divertido e compensadoF, afirmava ele.

Quando  se  casou  com  Lourdes  Santiago  Santos,  em  19  de  Julho  1958,

comprou urn com6roio em Barra do Turvo e la se estabeleceu.  Na decada de sessenta,

mudou-se para lporanga onde comprara a mercearia do enfao Sr.  Luiz Alemao e a casa

do Sr.  Jos6 Eliseu que era vizinha a mercearia e que mais tarde, foi anexada formando

urn  s6  pfedio.  Foi  urn  pr6spero  comerciante  e  logo ficou  conhecido  em  toda  a  regiao,

pela   alcunha   de  Juquica.   Sua  alegria,   carisma,   brincadeiras  e  forma   de  tratar  as

pessoas,  coloearam-no  como  refefencia  na  cidade,  a  tomando  muito  conhecido.  0
apelido "Juquica"  nascera  dentro da familia,  como forma de distinguir o  menino,  dentre

tantos Jos6s que nela havia.

Barra  do  Turvo  era  distrito  de  lporanga.  Muitos  tropeiros,  comerciantes  e

politicos, se uniram a uma campanha para Emancipagao daquele Distrito, que depois de
muita  luta,  foi  elevada  a  Municipio.  em  1964  atrav6s  da  Lei  Estadual  8.092.  0  Senhor

Juquica  foi  candidato  e  eleito  vereador  na  primeira  gestao  do  novo  Municrpio,  para  o

quadFienio  1965 a  1969 e Presidente da Camara no peFfodo de  1967 a  1969.  Naqueles

anos, os vereadores nao recebiam pelo seu trabalho.  Eram considerados volunfarios.

Jos6 Maria Santos foi urn ferrenho defensor e incentivador para a abertura

de  uma  estrada  de  rodagem  que ligasse os  municipios  de  Barra do Turvo a  lporanga,
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sonhando  com  isso,  trazer  o  tao  esperado  progresso.  Foi  urn  dos  articuladores  para

abertura de tal estrada.  Participou de muitas ag6es sociais em prol do desenvoMmento

de lporanga.  Fez parte da diretoria da Santa Casa de lporanga e do Lar Sao Vicente de

Paula. Auxiliava e as vezes patrocinava ag6es em beneficios dos menos favorecidos.

Durante  o  auge  do  perfodo  da  extracao  do  palmito  em  lporanga,  Seu  Juquica,

como era   conhecido,  abria cfedito aqueles que sobreviviam dessa pfatica,  mesmo sem

garantias de recebimento,  dads a  instabilidade do neg6cio,  sem contudo jamais deixar
de fomecer e atender as necessidades de todos os que o procuravam.

Seu   falecimento   ocorreu   no   dia   30   de   Janeiro   de   2018,   no   Hospital

Municipal  de  Jacupiranga.  Com  a  Dona  Lourdes  Santiago,  teve  quatro filhos:  Edivaldo

Saturnino dos Santos,  Evaniel Ciro dos Santos,  Eliana Aparecida dos Santos e Edisney

lvan dos Santos.

Jos6 Maria Santos, (Juquica), acreditou ho sonho de viver uma yida regada

de muita  alegria  ao  lado de sua familia e amigos.  Sempre disposto a colaborar para o

progresso do municipio de lporanga,  nao media esforaps para lutar,  divulgar e aderir as
melhores id6ias em prol da coletividade do lugar que tanto amou.

Diante  da  exposigao  acima  e  de  muitos  outros  fatos  relevantes  da  vida

dessa  pessoa  tao  honrada,  aqui  nao  meneionados,    e  que  levamos  a  apreeiagao  e

aprovagao desta Casa o presente Projeto de Decreto Legislativo.

Sala das Sess6es, Plenario Vereador Gilmar Rodrigues em 09 de setembro de
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