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LEGISLATIVO Nº 7/2022

OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO
ASSISENSE AO SENHOR JOÃO PEREIRA DE SANTANA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o artigo 35, inciso III, da Lei Orgânica
do Município de Assis, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica outorgado ao Senhor João Pereira de Santana, o Título Honorífico de Cidadão
Assisense.
Parágrafo Único. O presente título é conferido ao homenageado, em reconhecimento aos
relevantes serviços que vem prestando em nossa cidade.
Art. 2º A entrega do Título, objeto deste Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão Solene a ser
determinada pela Presidência da Mesa.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo, correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, em 04 de março de 2022.
GERSON ALVES DE SOUZA
Vereador - PTB
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Desde já, queremos salientar a todos, que esta homenagem é a mais
importante e significativa que o Município pode prestar evidentemente àqueles que
efetivamente trabalham para construir o bem estar e o progresso de nossa comunidade, como
também àqueles que demonstram carinho e respeito à nossa cidade e nosso povo, como é o
caso do Senhor João Pereira de Santana.
João Pereira de Santana nasceu em 23 de março de 1944, mas foi registrado
em 23 de abril de 1944 (coisa do Norte e da época), no povoado de Poço Comprido, Distrito de
Garanhuns/PE. Filho de João Pereira dos Santos e Josefa Sant’Ana dos Santos, João
Santana, como é conhecido, foi o primogênito de mais sete irmãos (um in memoriam). Migrou
com seus pais em 1946 para o estado de São Paulo, na cidade de Marília, visando melhorar as
condições de vida no período de industrialização do governo de Getúlio Vargas, uma vez que
São Paulo era o estado mais desenvolvido da época e, por isso, a necessidade de mão de
obra atraiu muitos nordestinos na década de 1940. Casou-se no dia 13 de julho no ano de
1968 com a professora Aparecida Dias de Santana, como passou a se chamar. Desta união,
tiveram três filhos: Einstein Santana, empresário no ramo alimentício; Eisenstein Santana,
funcionário público estadual e Eisenhower Santana, autônomo. Tem sete netos e duas
bisnetas.
Formação acadêmica:
Jardim de Infância na cidade de Marília. Em 1952, seus pais mudaram para a
cidade de Assis, pois seu pai ingressou em 1951 no DEMA (Departamento Estadual de
Mecanização Agrícola da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo). Cursou o primário
na Escola“ Lucas Tomas MenK”, e ginásio e colegial no Instituto de Educação “Dr. Clybas Pinto
Ferraz”. João tem Diploma de Técnico em Secretariado na E.E.P.S. G. “Dr. Clybas Pinto
Ferraz” em Assis/SP, em 1978; Cursou Educação Física em 1985, na Faculdade de Educação
Física de Assis; onde formou-se com licenciatura plena, conforme atesta seu CREF - Nº
009049G/SP. (Conselho Regional de Educação Física) e inscrição no MEC Nº72.676-LP,
(Ministério da Educação e Cultura). Possui pós-graduação em Educação Física, com diploma
obtido em 1986, com Especialização em Ginásticas, primeira turma de Pós-Graduação em
Marília, na UNIMAR, em 1986.
Cursos de capacitação profissional:
João possui curso de Expansão Cultural de Recreação Infantil, na Secretaria
de Esportes e Turismo – Coordenadoria de Esporte e Recreação – Divisão de Recreação, São
Paulo. Esse curso foi realizado em Assis, em 1983; Curso de Extensão “Treinamento para
Agentes de Esporte para todos”, na cidade de Jacarezinho/PR, em 1984; Curso de Extensão
Dança Educação física e Alongamento, na Escola de Educação Física de Assis, em 1986;
Curso de Extensão em Musculação, na Faculdade Integradas de Marília; em 1986; Curso de
Extensão de Educação física Infantil e Ginasticas Corretiva Escolar na cidade de Foz de
Iguaçu/PR, no Congresso Internacional de Educação Física, em 1986; Curso de Extensão de
Especial Musculação e Ginástica e Lesões, na cidade de Foz de Iguaçu/PR, no Congresso
Internacional de Educação Física, em 1987; Curso de Extensão de Técnicas Desportivo e
Preparação para o Futebol, na cidade de Foz de Iguaçu/PR, durante o Congresso
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Internacional de Educação Física, em 1988; Curso de Extensão de Educação Física na
Terceira Idade, Flexibilidade, Alongamento e Relaxamento, na cidade de Foz de Iguaçu/PR, no
Congresso Internacional de Educação Física, em 1990; Curso de Extensão de Flexibilidade,
Alongamento e Relaxamento, - Marketing e Direito Esportivo, - Ginástica Localizada, na cidade
de Foz de Iguaçu/PR, no Congresso Internacional de Educação Física, em 1991; Curso de
Extensão de Educação Física de Medicina Preventiva no Esporte, Preparação Física no
Futebol e Avalições, na cidade de Foz de Iguaçu/PR, no Congresso Internacional de Educação
Física, em 1989; Curso de Extensão Flexibilidade, Alongamento e Relaxamento, na cidade de
Tramandaí/ Rio Grande do Sul, no Congresso Latino-Americano de Educação Física, Desporto
e Recreação, 15º Encontro de Professores de Educação Física, na cidade de Tramandaí/RS,
em 1989; Curso de Extensão de Técnicas Alternativas de Massagens, 21ª ENAF – Mundial de
Atividade Física, na cidade de Poços de Caldas/MG, em 1996; Curso de Extensão de
Massagem e Terapêutica, na 22ª ENAF – Mundial de Atividade Física, na cidade de Poços de
Caldas/MG, em 1997; e Curso de Extensão de Morfologia e Anatomia Humana na cidade de
Alfenas/MG, em 1997; além de mais de dezenas de Cursos de Especialização em Educação
Física.
Atuação profissional no esporte:
Atuou diuturnamente na Academia de Música e Artes de Assis no período
de 1984 e 1985, ministrando aulas de condicionamento físico e avaliação física para
ambos os sexos; atuou na diretoria da Academia KYOEI KENPÔ JITSU KIOKAI,
academia de Artes Marciais de contato como secretário e com musculação,
alongamento e flexibilidade de janeiro de 1983 a 1987, na cidade de Assis, Rua João
Pessoa, 85; Participou como organizador e árbitro no XII JOGOS UNIVERSITÁRIO
PAULISTA, realizado em Assis/SP, de 15 a 17 de novembro de 1985; Foi Diretor de
esportes no Clube São Paulo de Assis, durante nove anos, na gestão do Ricardo de
Maio Bermejo, gestão do Seijim Higa e na gestão de Diogo Camargo, tendo fundado
a escolinha de Natação, escolinha de Futebol para criança e ministrado aulas de
arte marciais no clube. Além disso, elaborou Normas e Regulamentos para todas
modalidades esportivas do clube e regulamentos de aprendizagem em natação.
Devido a demanda de alunos na escolinha de Natação foi necessário construir outra
piscina recreativa a céu- aberto, pois o Clube possuía uma piscina semiolímpica a
céu aberto para todos associados e, como diretor esportivo, trabalhou
intensamente para que isso ocorresse. Também trabalhou diuturnamente na
construção do campo de futebol suíço sintético, pois, o clube possuía só um campo
de futebol de grama de relva e por isso foi necessário construir um campo sintético,
trabalhou também para construção da quadra poliesportiva. É graduado faixa Preta
1º grau em karatê.
Outras atividades profissionais:
O primeiro emprego foi na Fábrica de barril – Tanoaria Castanheira, Trivelato
& Ecobar Ltda, sito a antiga Rua Catiguá, nº571, hoje Rua Otacílio Dorácio Mendes, na antiga
Vila Coelho, hoje Vila Operária, aos dez anos de idade, como aprendiz. Ttrabalhava meio
período, depois da escola, que funcionava na parte de manhã; aos catorze anos já era oficial,
fazia barril especial ( o melhor barril da fábrica); foi engraxate de sapatos também dos 10 aos
16 anos de idade, engraxava na vila mesmo, entre o Bar do Zé Baiano – Pedro Minalli e a
venda do Zé Guerreiro, que ficava a uma quadra de sua casa, isso aos domingos depois da
missa das 8 horas da manhã. Engraxava até na hora de ir ao matinê, com o dinheiro que
recebia dos fregueses. No matinê assistia os faroestes com os artistas Roy Roger, Durango
Kid, Flecha ligeira; em outubro de 1963 foi indicado para ingressar no DEMA (Departamento
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Estadual de Mecanização Agrícola) da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo; em
1964 foi nomeado funcionário Público do Estado de São Paulo, em março de 1964, no Governo
do Ademar de Barros; em 1969 o DEMA foi extinto, no governo de Hilário Torioni; com a
extinção do DEMA foi lotado na CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) com
sede na Casa da Agricultura de Assis, sito a Rua Santa Cecília, 319; trabalhou na Defesa
Sanitária nos 16 municípios da Regional de Assis: Quatá, Echaporã, Lutécia, Borá, Paraguaçu
Paulista, Maracaí, Cruzália, Pedrinhas Paulista, Florínea, Tarumã, Cândido Mota, Palmital,
Ibirarema, Campos Novos Paulista e Platina. Em 1983, com a municipalização das escolas,
dos postos de saúde e também das casas de agricultura, decidiu-se por bem separar a
extensão rural e defesa agropecuária, onde também trabalhou na Campanha de Combate à
Febre Aftosa; nas Feiras Agropecuárias e exposição de animais, na inspeções sanitárias dos
animais em Ourinhos, Marília, Tupã e Assis desde 1970 até sua aposentadoria em 2014;
trabalhou em inspeção e fiscalização em frigorífico e laticínios, SISP (Serviço de inspeção de
São Paulo); também trabalhou no controle de morcegos hematófagos, nos municípios de
Echaporã e Lutécia; também trabalhou na divisa dos Estados de Rio Grande do Sul com Santa
Catarina, no combate à Febre Aftosa na fiscalização de trânsito de animais, na divisa de Rio
Grande do Sul e Santa Catarina. Aposentou-se em junho de 1993, mas em 1994 foi aprovado
em concurso Público para ingressar no Escritório de Defesa Agropecuária da Secretaria da
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, fato que o levou a tomar posse
novamente em 1º de setembro 1994. Aposentou-se, definitivamente, em 23 de abril de 2014.
Atividades Sociais:
É Católico Apostólico Romano, foi da Ordem das Cruzadas, com Cruzadinha,
da Ordem Mariana, como marianinho, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, da Vila
Operária, na época do Padre Aloísio Belini. Atuou nos jogos de futebol no Marianinho da Vila
Operária, no Diesel da Vila Operária e no Vasco da Gama da Vila Operária. É Tesoureiro da
Diretoria Administrativa de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia Nossa Senhora das
Dores da Vila Operária; faz parte da diretoria administrava da Paróquia da Vila Operária; foi
integrante da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, tendo desfilado várias vezes pela
escola, além de ter atuado como coordenador de alas, sendo responsável por conduzir e
supervisionar o tempo da escola no desfile na Av. Rui Barbosa; participou da Diretoria da
Escola de Samba Unidos da Vila Operária (V.O), como secretário, na gestão da Presidência do
Sr. Roberto de Maio Bermejo, no ano de 2007, quando mais uma vez a Escola foi Campeã;
fundou, em 1993, a Associação de Arte Marciais de Contato em Assis, ASSOCIAÇÃO
“KAKUSHI KARATÊ – DO DE ASSIS, que formou vários atletas campeões que ficaram
reconhecidos no Brasil inteiro, fato que fez com que a Associação “KaKushi Karatê Do” fosse
reconhecida como de Utilidade Pública, nos termos da Lei Municipal nº 2350 de 30 de agosto
de 1985; ingressou no leonísmo em 1991 na gestão do CL Aref Sabeh, no Lions Clube de
Assis, onde permanece como associado ativo, tendo ocupado todos os cargos no Lions Clube
de Assis e também no Distrito LB-1; foi presidente do clube de Assis, AL 2000/2001, na virada
do século; atuou como assessor de governadoria acerca de drogas, AL 2001/2002; foi
presidente de Divisão do Distrito LB-1, AL 2002/2003, presidente de Região “A” do Distrito LB1, AL 2004/2005, secretário do Comitê de Honra do Distrito LB-1 AL 2003/2004, presidente de
divisão novamente em AL 2011/2012, assessor de Cidadania, Civismo e Patriotismo, AL
2021/2022; possui a Comenda “MELVIN JONES FELLOW”, CMJF JOÃO PEREIRA DE
SANTANA, presidente do clube de AL 2017/2018 até hoje AL 2021/2022; em 2001 recebeu o
prêmio de excelência, Presidente AL 2000/2001, do Presidente Internacional Dr. Jean Béhar;
recebeu convite para ser governador do distrito, não aceitando por motivo de trabalho.
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Esse breve histórico demonstra o desenvolvimento na vida pessoal e
profissional de nosso homenageado, que com certeza é merecedor das nossas mais
sinceras homenagens.
Desta maneira, com esse breve relato, entendemos que o trabalho do
Senhor João Pereira de Santana, deve ser reconhecido por esta Casa de Leis e por esta
razão é que estamos propondo aos nobres pares a aprovação deste Projeto, onde iremos
declará-lo Cidadão Honorário Assisense.
SALA DAS SESSÕES, em 04 de março de 2022.
GERSON ALVES DE SOUZA
Vereador - PTB

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/conferir_assinatura e informe o
número de proposição PN 11979.
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