PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003 /2016
“Concede Título de Cidadão Iperoense”
Autor: Ivo Paulo Leite

A Câmara Municipal de Iperó, no
uso de suas atribuições legais,
aprova

e

a

Mesa

Promulga

o

seguinte Decreto Legislativo:

Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Iperoense ao Sr. José Carlos
Pinto, pelos relevantes serviços prestados ao Município.
Parágrafo Único – O Diploma referente ao presente Título será entregue em
sessão solene a ser previamente marcada pela Mesa Diretora da
Câmara.

Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

“Sala das Sessões “Grácio Antonio Vieira” 29 de fevereiro de 2016.

Ivo Paulo Leite
Vereador

BIOGRAFIA

José Carlos Pinto nasceu no dia 22 de agosto de 1955, na
Cidade Central- Minas Gerais, filho de Oliveira Agostinho Pinto e
Lusia Rosa Pinto. Era um dos mais velhos dos oito irmãos, e desde
pequeno trabalhou com seu pai para trazer o alimento para casa. A
escola era raridade na época, mas isso não o impediu de se
alfabetizar. A primeira professora Maria das Graças mais tarde
tornou-se sua cunhada. Viveu sua infância e parte da adolescência
em Minas Gerais com honestidade e decência Em 1971 aos seus
15 anos mudou-se para São Paulo acompanhando seus pais.
Continuou trabalhando para auxiliar seus pais e irmãos, era um filho
delicado e sabia muito bem o significado da palavra “Honrar Paai e
Mãe” e também sabia que sem lutas não haveria vitorias.
Em 1977 casou-se com o grande amor de sua vida, Maria da
Penha, companheira e amiga, com quem constituiu uma família
com cinco filhos, herança do Senhor.
Não esquecendo suas origens, em 1982 formou uma dupla
sertaneja com seu irmão, que a denominaram de “Zenon e Zanin” e
chegaram a gravar um disco. Por ser conservador e dedicado
deixou a carreira para continuar mais próximo daquilo que
realmente lhe importava, a sua família. Como nada na sua vida
caia do céu, continuou a buscar meios de trabalho, sendo uma
pessoa dinâmica e empreendedora, em 1987 abriu uma empresa
de Móveis e trouxe seus irmãos para trabalhar com ele.

Homem de caráter e humildade impar, sempre pisou em terra
firme, elegeu a Sabedoria como sua melhor amiga,

nenhuma

decisão é tomada, sem antes consulta-la..
Com a necessidade de expandir sua empresa, em 2005 deu
inicio a um novo ciclo em sua vida transferindo as atividades da
empresa para o município de Iperó, trazendo consigo todo o quadro
de funcionários, realizando desta forma os seus sonhos e de seus
colaboradores com uma melhor qualidade vida, longe do caos dos
grandes centros, barulho, poluição, etec..
É um homem Cristão, temente a Deus e que fala da Bíblia
com muita propriedade. Sabe obedecer a seus mandamentos e
sabe que somente Deus merece toda a Honra e toda a Gloria aqui
na terra e lá nos céus!
Sabe apreciar as obras maravilhosas de Deus, também sabe
olhar pelo seu próximo e ajuda-lo em suas necessidades. Nunca
teve medo de estender as mãos quem quer que seja. Não julga
pela aparência e não faz acepção de pessoas. Seu Hobby preferido
é pescar, pois acalma a sua mente e traz paz para à sua alma. José
Carlos é um homem do bem, fiel, leal e companheiro, quem teve o
privilégio de estar ao seu lado, consegue sem esforço perceber o
quão especial e único ele é. A essência de Deus esta gravado em
seu DNA, é isto que o define!

Ivo Paulo Leite
Vereador

