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Proposição Eletrônica nº 1140

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº     /2017

OUTORGA  O  TÍTULO  HONORÍFICO  DE  CIDADÃO
ASSISENSE AO SENHOR JOSÉ MANUEL VELLA

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, promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica  outorgado  ao  Senhor  José  Manuel  Vella,  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.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, em  11 de outubro de 2017.

CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS
Vereador - PRB 
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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 José Manuel Vella.

José Manuel Vella, casado, filho de Manuel de Paula Vella e Elza Dinis
Vaz, casou-se em julho de 1972 com Aparecida Conceição Granado Vella, nasceu aos 15
de maio de 1944, na cidade de Osasco/SP, dessa união, nasceram os filhos Fábio, Gisele e
Rafael, e três netos Nicole, Isaque e Emanuela. É de uma família tradicional de Assis (água
da Cabiúna) tem dez irmãos, destaque para PM, sendo um Coronel PM, um Capitão PM e
um 3º Sargento PM.

Na  infância  veio  para  Assis  em 1945  e  partir  dai  residiu  na  Água  da
Cabiúna,  Candido  Mota  e  por  16  anos  na  Fazenda  da  família  Matiuzzo  –  Taquaruçu,
próximo a Frutal do Campo onde cursou o antigo primário, fazendo parte da 1ª turma do 4º
ano primário naquele Distrito. Foi lavrador até os 20 anos de idade, atleta por 05 anos nos
campos  de  Varzeanos,  juvenil  e  adulto,  nos  anos  60/61  trabalhou  como  aprendiz  de
marceneiro na fabrica móveis Nobile. Em 1964 devido a crise e êxodo rural, mudou-se para
São  Paulo  Capital,  onde  aprendeu  e  exerceu  a  profissão  de  cortador  de  modelos  de
sapatos,  antigo  Vulcabrás,  por  três  anos.  Em 1967,  aprovado  no concurso e  curso de
Guarda Civil do Estado de São Paulo, foi designado para trabalhar em Santos, no trânsito e
após as mudanças na legislação, foi designado para as funções de Tesoureiro, auxiliar do
Médico, Diretor de Esporte e Técnico da Equipe de Futsal dos detentos do Presídio de
Santos.

Em 1972 já na Policia Militar, foi transferido para o 9º BPMM São Paulo,
sendo designado para exercer a atividade na Tesouraria em 1973, aprovado em concurso
foi para a cidade de Campinas, onde frequentou o Curso de Cabos PM em 1975, aprovado
em concurso foi para o Centro de Aperfeiçoamento de Praças, quando se formou 3º SGT
PM, sempre classificado no 9º BPMM. Em 1976 para que a esposa pudesse ficar próxima a
sua mãe, solicitou transferência para Assis, em 1976 foi designado para fazer o curso de
Trânsito no antigo Centro de Aperfeiçoamento de Praças, com duração de 06 meses, voltou
para  Assis  onde  exerceu  várias  atividades,  trânsito,  policiamento  ostensivo,  interno  e
outros. Promovido a 2º Sargento em 1983 sempre em Assis, em 1984/1985 comandou o
Destacamento  de  Candido  Mota/SP,  onde  conseguiu  um  bom  relacionamento  com
executivo  do  Município,  bem  como  com  o  Poder  Judiciário.  Em  1986,  aprovado  em
concurso para o Curso de Habilitação ao quadro de Oficiais  PM, foi  para Academia da
Policia Militar, onde frequentou o curso durante o ano, ao final foi promovido de 2º Sargento
para 2º Tenente PM, classificado no 32º BPMI,  veio para Assis onde exerceu todas as
funções inerentes ao cargo, comandou o Pelotão de Assis, na Escola de Soldados PM/87,
foi  designado  como  Comandante  do  2º  Pelotão  e  instrutor  das  matérias  Policiamento
ostensivo,  desportos,  trânsito  e  ambiental,  sendo  sempre  lembrado  por  seus  ex-alunos
pelos conselhos que transmitia sobre outros assuntos e na formação do ser humano como
Policial Militar passou para a inatividade em maio 1992 como 1º Tenente.

Na Policia Militar foi condecorado com a medalha valor PM Zito em 4º e 5º
Grau, medalha valor militar por 10 anos e 20 anos respectivamente sem punição, como
Guarda civil 3ª Classe, Soldado, Cabo, 3º e 2º Sargento PM e Oficial em 1972, foi vencedor
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da  prova de  Salto  Triplo  (medalha  de  Ouro)  e  2º  colocado  na prova  de  1.500  metros
(medalha de Prata).

Em Assis,  foi homenageado pela Autarquia Municipal  de Esportes com
destaque para aqueles que elevam o nome do Município na área de Esportes e 40 anos
residindo em Assis e no mesmo local, sempre trabalhou em prol do esporte na cidade e
mantém até hoje a equipe Varzeana formada em 1982.

Em 1978  terminou  o  Colegial  na  Escola  de  Comércio  Assis  em 1979
prestou vestibular  e ingressou na Fundação Eurípedes Soares da Rocha,  na cidade de
Marilia,  quando  se  formou  em  1982,  em  1985  fez  especialização  em  Direito  Penal  e
Processual Penal  em 1987/1988 fez Pós Graduação em direito Civil  e Processual Civil.
Fundador em 1979 junto a Diretoria da época foi quem conseguiu trazer a ADPM regional
para Assis, em 1981 foi inaugurado o conjunto poliesportivo. Em 1989 e reeleito 1992 foi
designado Presidente da ADPM regional de Assis e após mudança no Estatuto foi nomeado
Presidente até os dias de hoje, com intervalo de dois anos.

Na ADPM, conseguiu com ajuda de toda a diretoria receber verba para o
poço Artesiano, construir um salão social de 1.000 metros, receber a doação do terreno e a
construção do ginásio de esportes, neste período foi como Presidente e técnico da equipe
de futsal campeão invicto por 5 anos e após mais quatro títulos, campeão de veteranos
futebol de campo em Assis e Pedrinhas Paulista, campeão de futsal veteranos em Assis,
além  de  ser  campeão  no  adulto  em  Maracaí  e  Candido  Mota  pelo  futsal,  sempre
enaltecendo o nome de Assis.  Disputou com a equipe a copa de futsal da TV Tem por
Candido Mota (Frutal do Campo) e Florínia sempre bem classificados. Sendo motivo de
elogios pela Direção Central em reunião do Conselho Deliberativo sendo um dos poucos ou
único a ser lembrado e inserido em ATA daquele Conselho, pela lisura, honestidade com
que sempre tratou dos bens da instituição, sendo que a Regional Assis foi a única que teve
todos os seus balancetes aprovados e registrados sem nenhuma ressalva, desde 1989.

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 José Manuel Vella, 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  11 de outubro de 2017.

CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS
Vereador - PRB 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 1140.




	SALA DAS SESSÕES, em 11 de outubro de 2017.
	SALA DAS SESSÕES, em 11 de outubro de 2017.

		2017-10-11T13:42:31+0000




