
Outorga Título de Cidadão Benemérito ao senhor
Doutor  MÁRIO  FERNANDO  BERLINGIERI,  post
mortem, e dá outras providências.

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Benemérito ao senhor

Doutor MÁRIO FERNANDO BERLINGIERI, post mortem.

Art. 2º A entrega da honraria de que trata o artigo 1º será entregue

aos familiares em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser

designada pelo(a) Presidente da Mesa Diretora.

Art.  3º  As  despesas  decorrentes  da  aprovação  deste  decreto

legislativo correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente.

Art.  4º Este  decreto  legislativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicação.

Jaboticabal, 26 de maio de 2021.

RENATA ASSIRATI

Vereadora - PSC 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras,

O  senhor  Doutor MÁRIO  FERNANDO  BERLINGIERI,

carinhosamente  chamado  pelos  amigos  por  MARINHO, nasceu  na  cidade  de

Jaboticabal-SP, no dia 25 de janeiro de 1949.

MARINHO é filho dos saudosos: MÁRIO BERLINGIERI e LÚCIA DE

OLIVEIRA BERLINGIERI.

Nosso  homenageado  era  casado  com a  senhora  SÔNIA MARIA

BEDORE BERLINGIERI. Da união nasceram as filhas: TAISA LÚCIA BERLINGIERI

(Psicóloga) e a DOUTORA TATIANA BERLINGIERI LUSVARGHI (advogada).

MARINHO,  foi  graduado  em  Ciências  Sociais  pelo  Centro

Universitário  Barão  de  Mauá,  na  cidade  de  Ribeirão  Preto/SP,  e  em Direito  pela

Faculdade  de  Direito  “Laudo  de  Camargo”  –  UNAERP  –  também  na  cidade  de

Ribeirão Preto/SP.

As  conquistas  dessas  duas  graduações  vieram  através  de  muito

esforço e de muita luta, somado ainda à capacidade excepcional do homenageado.

Militante  na  advocacia  há  mais  de  35  anos  era  um  brilhante

advogado e exímio orador com destaque no Tribunal do Júri de nossa cidade e região,

além de empresário, radialista e técnico em transação imobiliária.

MARINHO,  sempre foi preocupado com o bem estar da população

carente de nossa cidade, realizava inúmeras atividades assistenciais, atuando como

provedor  da  Santa  Casa  de  Misericórdia  Santa  Isabel  de  Jaboticabal,  Diretor  do

Educandário Lar do Caminho “SECIV”, Membro da: Associação dos Voluntários de

Combate ao Câncer – AVCC, da Diretoria do Sindicato das Empresas Funerárias do

Estado de São Paulo – SEFESP, e também da Loja Maçônica “Fé e Perseverança” e

fundador da Loja Maçônica Jocelyn de Godoy.

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



Além  de  todos  esses  requisitos  inseridos,  nosso  homenageado

sempre foi  um grande conservador  da história  da nossa cidade,  ou  seja,  tem no

arquivo histórico importantes acontecimentos do desenvolvimento de nossa terra. É

uma grande honra outorgar essa homenagem ao sempre querido  MARINHO,  pelo

amor  que  sempre  teve  pela  nossa  Jaboticabal,  bem  como  pelo  seu  trabalho

desenvolvido em prol das pessoas mais necessitadas, dedicando grande parte do seu

tempo  aos  desfavorecidos,  procurando  contribuir  para  o  equilíbrio,  paz  e  o

ajustamento das famílias que buscam amparo.

MARINHO,  faleceu  no  dia  12  de  janeiro  de  2021  e  deixou  um

legado,  na  história  e  sempre  será  lembrado  e  reconhecido  pelos  seus  amigos,

familiares e pela população jaboticabalense.

Jaboticabal, 26 de maio de 2021.

RENATA ASSIRATI

Vereadora- PSC 
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