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DISPÕE  SOBRE  DENOMINAÇÃO  DE  ROTATÓRIA
LOCALIZADA  NA  CONFLUÊNCIA  DA  AVENIDA  DR.
DÓRIA  COM  A  RUA  JOSÉ  BONIFÁCIO,  NA  VILA
OURO VERDE, DE ROTATÓRIA “JAMIL HADDAD”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS, Estado de  São Paulo. Faz saber que

a Câmara Municipal de Assis aprova e ele sanciona, com base no inciso III do artigo 84, da Lei

Orgânica do Município de Assis, a seguinte Lei:

Art. 1º A Rotatória localizada na confluência da Avenida Dr. Dória com a Rua José Bonifácio,

na Vila Ouro Verde, passa a denominar-se “Rotatória Jamil Haddad”.

Art. 2º  A placa indicativa do nome do logradouro público deverá ser fixada no prazo de 60

(sessenta) dias, contados da promulgação da presente Lei, conforme o que dispõe a Lei nº

095, de 10 de agosto de 1.992.

Art.  3º  As despesas  decorrentes  com a execução  da  presente  Lei  correrão  por  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

SALA DAS SESSÕES, em  09 de agosto de 2021.

ROGÉRIO GARCIA DO NASCIMENTO
Vereador - PL 

ALEXANDRE COBRA VÊNCIO – Alexandre Cachorrão
Vereador - PDT 
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E  XPOSIÇÃO DE MOTIVOS  

Ao propormos,  como designação da  rotatória  localizada na confluência  da

Avenida Dr. Dória com a Rua José Bonifácio, na Vila Ouro Verde, com o nome do Senhor Jamil

Haddad, temos em mente homenagear um grande homem, que muito amou nossa cidade.

Jamil Haddad, nasceu no dia 24/04/1929 na cidade paulista de Tabatinga SP.

Filho de um imigrante libanês que chegou ao Brasil  no porto de Santos em 1.912, naquela

época com 30 anos chamado Abib Haddad e de uma paulista da cidade de Borborema-SP,

chamada Carmem Circhia Haddad, na época com 16 anos. Desta união nasceram 06 filhos,

sendo 03 homens e 03 mulheres. O mais velho se chamava Chain Haddad, Vicente Abdalla

Haddad, Jamil Haddad, Josefa Haddad, Aparecida Haddad e Lourdes Haddad.

Jamil viveu até os 08 anos na cidade de Tabatinga, vindo depois a morar com

seus pais e irmãos para a cidade de Bela Vista, que hoje se chama Echaporã. Desde cedo

aprendeu, juntamente com seus pais e irmãos, a trabalharem na roça, apanhando algodão,

café e a noite vendia salgadinhos e engraxava sapatos na praça da cidade, isso no ano de

1.937. Foi num jogo de futebol entre as cidades de Echaporã e Oscar Bressane que conheceu

a sua esposa, Nair Apparecida Vicente Haddad, onde se casaram no ano de 1.954. Desse

casamento  vieram  as  filhas  Maria  Carmem  Haddad  Santini,  Maria  Nelia  Haddad,  ambas

engenheiras agrônomas e os filhos Jamil Haddad Filho e Valdir Haddad, todos nascidos em

Echaporã. Na cidade de Echaporã exerceu por 4 vezes a cadeira de vereador, e ainda abriu

uma empresa de beneficiar café, uma em Echaporã e outra no Estado do Paraná, na cidade de

Nova Esperança, e comprou um pequeno sítio nos arredores da cidade.

 Com a chegada do ano de 1.969, vendeu tudo que possuia e mudou para a

cidade de Assis,  vindo a morar  na Rua Dom José Lázaro Neves,  nº  15.  Ainda em 1.969,

mudou-se para a rua Floriano Peixoto, nº 705, onde atá hoje reside sua esposa e filha. Na

cidade  de  Assis  começou  a  fazer  negócios  de  compra  e  venda  de  gado,  terras,  carros,

caminhões,  e  assim  nasceu  o  convite  de  ser  vendedor  autônomo  na  empresa  Jabur

Caminhões, na cidade de Londrina-PR. Num espaço muito pequeno, foi o melhor vendedor por

dois anos, mesmo residindo em Assis, vendo a possibilidade de montar sua própria empresa,

se associou ao seu sogro,  José Vicente, que juntamente com seus filhos, Paschoal Vicente
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Neto  e  Adhemar  Vicente  e  com  seu  irmão,  Vicente  Abdalla  Haddad,  sobrinho  de  Hélio

Saldanha de Oliveira Filho, que era advogado recém formado,  conseguiram a concessão da

revenda da Mercedez Benz Caminhões para Assis e região, salientando que neste meio sofreu

uma grande perda de seu filho caçula, Valdir que morreu aos 08 anos. Depois disso se atirou

de corpo e alma no trabalho, com a abertura da Assis Diesel de Veículos Ltda, no ano de

1.972, na rua 24 de Maio, na Vila Xavier. Começou ali a grande vitória da vida deste homem,

pois nos próximos 04 anos foi considerada a melhor revenda e campeã de venda em todo o

Brasil. 

Jamil Haddad, tinha um pensamento que tornou-se realidade com a ajuda dos

sócios e dos gerentes Plinio de Souza(Bradesco) e Guedes (Itaú), realizou o sonho de mais de

200  motoristas  de  Assis  e  região,  que  passaram  de  simples  motoristas,  para  serem

caminhoneiros  ou  seja,  proprietários  de  seu  próprio  caminhão.  Os  bancos  financiavam  os

caminhões 100% e a revenda bancava o truck, lona, pneus, carrocerias e até uma ajuda de

custo no início, para o começo dos trabalhos. Muitos foram os vencedores, tanto a empresa

como Jamil, que eram os avalistas das operações, nunca sofreram quaisquer tipo de cobrança.

No ano  de 1.974  comprou  uma fazenda de  500 alqueires  na cidade  de  Piraju  e  também

construiu um dos maiores prédios da época em Assis, na rodovia Raposo Tavares, km 446, ao

lado  da  FICAR,  um  grande  investimento,  de  mais  de  6.000  m2,  uma  bela  e  moderna

construção arquitetônica, com uma oficina com mais de 2.400 m2 sem pilares.

No ano de 1.976, infelizmente Jamil deixou a empresa Assis Diesel e montou

em 1.976 a empresa Covema CBT em Ourinhos, depois fundou a Jamil Veículos Fiat em Assis

novamente. No ano de 1.980, vendeu suas propriedades rurais em Palmital, Piraju e foi para o

Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, trabalhando com terras no plantio de soja e gado, o que

também era  sua  grande  alegria.  Mas  nunca  se  mudou de Assis,  mesmo não  tendo  mais

comércio  na cidade,  sempre foi  atuante na política  e comércio  de Assis,  com abertura de

comércio como madeireira, estacionamento de carro, caminhões e tratores.

Nos anos de 1.972 nasceu seu casal de gêmeos Flávio Haddad e Fernando

Haddad, com o filho Fernando vindo a falecer com 21 dias com problemas de coração, dois

anos após, em 1974 chegou ao mundo seu filho caçula Valdir Haddad, nome em homenagem

ao filho levado por Deus em 1.970.
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Na cidade de Assis, Jamil Haddad também foi pessoa muito ativa nas ações

sociais e filantrôpicas, junto a APAE, Asilo São Vicente, Lions, Lar dos Velhos, Centro Espírita

Caibar Schutel, Polícia Rodoviária, dentre outras, sendo que nosso homenageado sempre se

norteou na expressão “o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo”.

No dia 13 de Setembro de 2.014, o grande sonhador e conquistador, foi morar

com Deus. Em 2.017 seu filho, Flàvio Haddad também partiu para junto do pai com 45 anos.

Essa é um pouco da história deste homem chamado JAMIL HADDAD, que

viveu e amou Assis como muitos que estão no anonimato.

Ao apresentarmos o presente Projeto de Lei à apreciação dos nobres Pares,

contamos com o valioso apoio para sua aprovação, uma vez que pretendemos homenagear e

perpetuar o nome do Senhor  Jamil Haddad, por sua valorosa contribuição ao progresso de

nossa cidade.

SALA DAS SESSÕES, em  09 de agosto de 2021.

ROGÉRIO GARCIA DO NASCIMENTO
Vereador - PL 

ALEXANDRE COBRA VÊNCIO – Alexandre Cachorrão
Vereador - PDT 



ESTADO DE SÃO PAULO 

Ao Senhor 
JORGE ANTONIO GEFE DE CARVALHO 
Chefe do Setor de Cadastro 
Assis - SP. 

Assunto: Denominação de rotat6rias 

Ilustríssimo Senhor, 

Assis, 29 de julho de 202l . .. 
~ 
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Temos a honra e a grata satisfação de cumprimentá-lo mu~ 

cordialmente e solicitar a gentileza do nobre Chefe do Departamento dt@ 
Informações Técnico Cadastrais, no sentido de nos informar se a rotatória't 
localizada na corifluência da Avenida Dr. Dória com a Rua José Bonifácio tem 
denominação e se a rotat6ria localizada em via pública sem denominação, 
confluência com a continuação da Rua Capitão Assis e com a Estrada do Matão 
também tem denominação. 

Na expectativa da especial atenção de Vossa Senhoria, antecipamos 
nossos agradecimentos e renovamos nesta opartunidade os nossos protestos da 
mais elevada estima e apreço. 

Atenciosamente. 
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ROGERJO NAS 1MENTO 
Vereador..---PL-

r--- -;;.J m ,,]Q)Â 
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Mriano Garcia dos San~os 1 
Matricula: 187.889• 1 
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DEPARTAMENTO DE 
INFORMAÇÕES 

TÉCNICO 
CADASTRAIS 

Paço Municipal "Pror Judith de Oliveira Garcez" 
s.c ..... ,.. Munlclpml clll PUIMICla 

Assis, 03 de agosto de 2021. 

OF.CAD Nº. 017/2021 

limo. Sr. 

Rogério Nascimento 

Vereador 

Assunto: Resposta ao ofício 255/21 - AL - Denominação de rotatória 

Prezado Senhor, 

O Departamento de Informações Técnico Cadastrais da Prefeitura 

Municipal de Assis, respeitosamente vem à presença de V. Sª., informar que as 2 (duas) 

rotatórias apontadas no ofício em epigrafe estão sem denominação. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e 

elevada consideração. 

' Departamento de lnf ações Técnico Cadastrais\ ) 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis - SP. 




		2021-08-09T14:10:40+0000


		2021-08-09T14:13:42+0000




