PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20/2017, DE 05 DE ABRIL DE
2.017.
Que outorga o Título de Cidadão Benemérito da Causa Pública.
(de autoria dos Vereadores Paulo Sérgio Pereira Assaf e Luiz Filipe
Costa Cintra)
Artigo 1o – Fica outorgado o Título de Cidadão Benemérito da Causa
Pública ao Senhor HAMILTON VICENTE FERREIRA, nos termos da
legislação que instituiu o Título.
Artigo 2o – O Diploma correspondente ser-lhe-á entregue em Sessão
Solene, a ser realizada pela Câmara Municipal.
Artigo 3o – Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Campos do Jordão, aos 27 de março de 2.017.
PAULO SÉRGIO PEREIRA ASSAF
Vereador – PSDB
LUIZ FILIPE COSTA CINTRA
Vereador – PHS

HAMILTON VICENTE FERREIRA
Nasceu em 02 de novembro de 1.962 na cidade de Aparecida – SP.
Sexto dos sete filhos de Luiz Vicente Ferreira e Terezinha Angelina
Ferreira.
Veio para Campos do Jordão no primeiro ano de idade, onde foi
criado e vive até hoje, mesmo com toda sua família ter ido morar
em São José dos Campos.
Fez o primeiro e segundo graus escolares no Grupo Escolar de
Abernéssia e no Colégio TCC.
Fez Faculdade de Processamento de Dados na UNITAU, formandose em 1.985.
Ingressou no funcionalismo público através de concurso público
realizado pela Prefeitura em 1.981.
Trabalhou apenas cinco dias no ISS da Prefeitura, tendo sido
levado pelo então Chefe do ISS e Vereador Sylvio Pereira Moysés,
para trabalhar na Câmara Municipal, em 01 de abril de 1.981. Em
1.989, com a promulgação da Constituição Federal de 1.988,
houve a possibilidade e foi transferido definitivamente para o
quadro de funcionários da Câmara Municipal.
Ocupou os cargos de Assistente Administrativo, Oficial de
Gabinete, e Assessor Parlamentar. Em 2.003 foi nomeado para
exercer o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência, cargo que
ocupou até novembro de 2.014. Em 2.016, foi designado para
ocupar a função de confiança de Controlador Interno da Câmara
Municipal.
Com 36 anos de trabalho no funcionalismo público, aposentou-se
no INSS este ano, mas continuará trabalhando por mais alguns
anos
na
Câmara
Municipal,
possibilitando
repassar
aos
funcionários concursados que atualmente foram contratados pela
Câmara, um pouco de seus conhecimentos do processo legislativo,
para que os mesmos no futuro continuem prestando um bom
trabalho junto aos Vereadores e à população jordanense.

