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Concede título de Cidadão Matonense ao Senhor DEOCLECIANO GOMES DA SILVA


Art. 1º Fica concedido o Título de “Cidadão Matonense” ao Senhor DEOCLECIANO GOMES DA SILVA.

Art. 2º A outorga da presente honraria far-se-á em Sessão Solene, previamente convocada pela Presidência da Casa.

Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta das dotações próprias, previstas no orçamento vigente desta Câmara Municipal.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Câmara Municipal de Matão, aos 12 de julho de 2017




SEBASTIÃO DE ASSIS FREITAS 
Vereador (PEN)


PROTOCOLO Nº 1602/2017, 
DE 12/07/2017   ÀS 15:10 HS.
_________________________
funcionário(a): marilia



JUSTIFICATIVA:


DEOCLECIANO GOMES DA SILVA é conhecido por todos como “seu pimenta”, por vender temperos na feira há mais de 20 anos.
Nasceu em 26/12/1930 e está hoje com 86 anos, evangélico serve a Deus na Congregação Cristã do Brasil.
Casado com Aparecida Pereira da Silva tem sete filhos: Reginaldo, Cássia, Marcos, Elias, Gláucia, Paulo César e Márcia.
Homem simples e trabalhador que nasceu no Estado do Bahia, vindo posteriormente à morar na capital de São Paulo e vendo a dificuldade de criar os seus filhos na capital, decidiu então em 1988 vir para o interior de paulista, mas precisamente Matão/SP, onde começou o seu trabalho como feirante, ocupação essa que atua até os dias de hoje, sendo que os seus temperos e ervas medicinais são muito conhecidos e apreciados por todos.
Aposentado e dono de uma energia e vitalidade faz o seu trabalho com muita dedicação, um exemplo de hombridade e honestidade.
Quando interrogado se sua energia vem de suas plantas e temperos que comercializa, prontamente responde que não e sim no amor e na fé em Deus.
