
Denomina  de  DEVAIR  LEITE a  área  verde
destinada para o lazer localizada no Conjunto
Habitacional “Margarida Raymundo Berchieri”

Art.  1º  Fica  denominado  de  DEVAIR  LEITE  a  área  verde

destinada  para  o  lazer  localizada  no  Conjunto  Habitacional  “Margarida

Raymundo Berchieri” e dá outras providências.

Art. 2º No prazo de 90 (noventa) dias contados da data da

publicação desta lei, o Poder Executivo fixará placa com a denominação de

que trata o artigo 1º desta lei.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente

Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no

orçamento vigente e suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Jaboticabal, 03 de março de 2021.

RONALDINHO
Vereador - PATRIOTA 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,

A 29 de agosto de 1949 nascia, em uma fazenda da região de

Jaboticabal, o senhor DEVAIR LEITE, figura que hoje buscamos homenagear

por seu honroso trabalho e sincera dedicação ao próximo.

O senhor  DEVAIR LEITE cresceu em um lar com mais seis

irmãos; ele era o quarto filho do senhor Joaquim Leite e da senhora Luiza

Codognotto Leite. Desde a mais tenra idade trabalhou para ajudar no sustento

familiar  e  assim cresceu;  conheceu sua esposa,  dona Marlene de Miranda

Leite, em Monte Alto e após três anos de compromisso se casaram no ano de

1976. Seu DEVAIR LEITE contava com 27 anos e sua esposa com 18 anos.

Trabalhou em diversos locais, e sempre sua vida foi pautada em fazer o maior

bem  possível.  Buscou  o  Espiritismo  para  dar  vazão  ao  dom  que  o

acompanhava desde pequeno. Dessa forma, e guiado também por sua fé e

confiança,  o  senhor  DEVAIR  LEITE trabalhou  com  afinco  em  prol  da

comunidade.

No ano de 1989, no dia 25 de agosto, o Centro Espírita André

Luis Amor e Caridade foi inaugurado. O Centro sempre teve como intuito o

auxílio dos necessitados, e, assim, muitas famílias foram assistidas. O senhor

DEVAIR LEITE esteve presente desde o começo do Centro Amor e Caridade,

tanto que o centro é popularmente conhecido como “Centro Devair”; contudo,

nosso homenageado jamais teve o intuito de ganhar para si os holofotes da

mídia. Sua esposa diz que ele tinha o gênio forte, mas um coração que não

cabia no peito. Trabalhava incansavelmente pelo bem de quem precisava de

sua ajuda e não só em sua vida privada: o senhor  DEVAIR LEITE também

teve sua passagem pela nossa casa de leis no mandato de 1997 a 2000.

No ano de 2000 o senhor DEVAIR LEITE aposentou-se, tanto

do trabalho quanto da atuação como vereador, e passou a dedicar seu tempo

integral ao Centro Amor e Caridade. Aí realizava os atendimentos ao público,

recebia as doações que logo eram repassadas e, de maneira geral, cuidava do
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dia a dia do centro. Além das doações que realizava, o centro, sob os cuidados

de  seu  DEVAIR  LEITE,  também  organizava  festas  para  as  crianças  em

outubro, no dia 12, já chegou também a promover almoços de Natal e inclusive

distribuía duas vezes na semana sopa para as pessoas que iam até lá. 

Seu DEVAIR LEITE esteve envolvido em outro projeto que era

uma  parceria  firmada  entre  o  Colégio  Santo  André  de  Jaboticabal  e  a

Prefeitura Municipal de Jaboticabal; o projeto consistia em receber crianças em

seu  período  inverso  ao  da  escola  para  que,  nos  espaços  destinados,  as

crianças cuidassem de suas tarefas escolares e fizessem as aulas adicionais

propostas em cada unidade. Na época, esses projetos existiam ali no “Centro

Devair”, no bairro São José Operário e no Bairro Santa Tereza, e contavam

com 100 crianças em cada estação de atuação. 

Em 2011, infelizmente, o senhor DEVAIR LEITE ficou enfermo

e no ano seguinte descobriu que a causa era câncer. Ainda assim, mesmo em

tratamento, permaneceu ativo no Centro Amor e Caridade até o ano de 2017;

em 2017 já não havia mais condições dele se deslocar e passou a permanecer

em sua casa.  Veio a óbito  a 08 de maio de 2019,  deixando viúva a dona

Marlene  e  deixando  também  os  três  filhos:  Adriano  Ricardo,  Andressa

Fernanda e Amanda Cristina.

Mas,  muito  além  de  tudo  o  que  foi  posto  aqui,  o  senhor

DEVAIR LEITE deixou atrás de si um legado de verdadeiro amor e verdadeira

caridade: dispôs-se até o limite do possível para que prevalecesse a luz em

momentos de desespero para as pessoas. Por isso, expondo a vida de tão

estimado homem, fica registrado o motivo de tão simples homenagem, mas

que é também um desejo dos cidadãos que eram seus amigos e vizinhos,

muitas vezes por ele auxiliados. Submetemos, portanto, este Projeto de Lei à

apreciação desta Exímia Casa Legislativa, com a expectativa sincera de que a

sua apreciação levará à aprovação do que está proposto.

Jaboticabal, 03 de março de 2021.

Rua Barão do Rio Branco, 765  - CEP: 14870-330 – Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br



RONALDINHO
Vereador - PATRIOTA 

Rua Barão do Rio Branco, 765  - CEP: 14870-330 – Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br




		2021-03-03T10:59:19+0000




