Prot. Nº _______/______

Unanimidade
Aprovado
Rejeitado

( )
( )
( )

Em _____/_____/_____

Despachado
Em _____/_____/_____

Sessão de _____/_____/_____

Presidente
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 048/2016

Dispõe sobre denominação de Via Pública.

Art. 1º.- Fica denominada de “JOÃO GUSMAN SOBRINHO”, a Rua
05 do Bairro Jequitibá Rosa, deste município de Santa Rita do Passa
Quatro.
Art. 2º.- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 11 de Agosto de 2016.

____________________________________________
Ver. NORMA JAMUS VILLELA

JUSTIFICATIVA
Professor João Gusman Sobrinho, nasceu no dia 11 de setembro de
1.940, nesta cidade de cidade de Santa Rita do Passa Quatro, filho de Antônio
Gusman Gonzalles e de dona Alzira Barioni, tendo como irmãos, a Professora
Regina Barioni Gusmão, o Professor e Biólogo Antônio Barioni Gusman, o
Dentista José Gusman Barioni “in memoriam”, a Professora Elisa Gusmão
Mariozi “in memoriam” e a prendada dona do lar a senhora Ana Gusmão de
Araujo “in memoriam”, netos de José Gusman dos Santos e Ana Gonçalves
Bandeira (avós paternos), todos naturais da Espanha, e como avós maternos o
senhor Cesar Barioni e a senhora Elisa Perussi.
O referido cresceu, estudou em Santa Rita do Passa Quatro, cursou
primário na Escola Francisco Ribeiro, e o ginásio, científico e o ensino normal
(magistério) na escola Nelson Fernandes.
Aprovado em vestibular na disciplina de Geografia na renomada
Universidade do Estado na cidade de Rio Claro (USP), hoje UNESP, pois tinha
como sonho se tornar Geógrafo, mas, por problemas de saúde, se viu
compelido a deixar o tão sonhado curso e retornar a sua terra natal. De volta a
sua terra natal, não se esmoreceu diante de sua frágil saúde, iniciando uma
nova fase em sua vida ao começar a dar aulas particulares em sítios, fazendas
e na cidade para crianças em idade escolar.
Em seguida, cursou matemática na cidade de Guaxupé, concluindo o
curso com méritos e aprovado em concurso, escolheu como cadeira a Escola
Estadual Professora Noraide Mariano, na cidade de Porto Ferreira, sendo que
mais tarde conseguiu sua remoção para a Escola Estadual Nelson Fernandes
desta cidade, onde permaneceu até sua aposentadoria no ano de 1.998.
Anteriormente a este período, ministrou aulas na Escola Madre Carmelita como
ACT e na Escola Técnica de Contabilidade “O Comércio”, como era
carinhosamente conhecida a escola.
Querido pelos alunos, companheiros e funcionários, pessoa de coração
e alma do bem, não media esforços para ajudar ao próximo, bom filho,
dedicado à família, pois esta foi sua válvula mestra, dispensando um carinho
extremo pelos pais, em especial, sua mãe. Foi uma pessoa muito religiosa,
catequista, sempre encontrando tempo para profetizar o bom ensinamento e a
civilidade cristã.
No entanto, em 15 de Setembro de 2.005, aos 65 anos de idade, o
querido professor Joãozinho Gusman foi ao encontro de Deus, vindo a falecer
precocemente, deixando entre todos seus amigos uma imensa saudade. Diante
dos relevantes serviços prestados à comunidade, merece ser homenageado
com seu nome em uma das vias Públicas desta cidade.

Sala das Sessões “ Prof. José Gonso”, 11 de Agosto de 2016.
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Ver. NORMA JAMUS VILLELA

