PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 18/2019, DE 09 DE ABRIL DE 2.019.
Que outorga o Diploma de Servidor Público Jordanense.
(de autoria dos Vereadores Claudio Adão da Silva e Claudemir de Faria)
Artigo 1o – Fica outorgado o Diploma de Servidor Público Jordanense ao Senhor
LEANDRO GONÇALVES FERRAZ, nos termos da legislação que instituiu o Diploma.
Artigo 2º - O Diploma correspondente ser-lhe-á entregue na Sessão Solene
Comemorativa ao Dia da Cidade, 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 03 de abril de 2.019.
CLAUDIO ADÃO DA SILVA
Vereador - PHS
CLAUDEMIR DE FARIA
Vereador – PV
Leandro Gonçalves Ferraz é um jovem funcionário público que tem despendido toda a
energia da juventude em prol do trabalho por nossa cidade.
Nasceu em 09 de setembro de 1988 e, desde então, tem traçado uma trajetória de
dedicação, esforço e competência em tudo aquilo a que se dedica.
Estudou nas escolas públicas da cidade, cumprindo o ensino fundamental na Escola
Municipal Tancredo de Almeida Neves e o Ensino Médio na Escola Estadual Theodoro
Correa Cintra. E seguiu com muito sacrifício seus estudos, sendo hoje biólogo licenciado
pela Universidade de Santos e pós-graduado em Gestão Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável.
Em 2007, quando ainda nem tinha completado 20 anos, ingressou por meio de concurso
na Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, inicialmente prestando
serviços administrativos na Secretaria de Serviços Públicos.
Suas qualidades profissionais e pessoais não demoraram a ser reconhecidas e, pouco a
pouco, Leandro foi conquistando a confiança para tarefas que exigiam maior
responsabilidade e conhecimento. Em 2014, foi nomeado Chefe de Conservação de
Bairros, executando levantamentos e realizando medições de serviços a serem
executados.

Em 2017, recebeu um desafio: coordenar os trabalhos de reparação da iluminação
pública no município. E esse desafio foi enfrentado por ele com o desenvolvimento de um
trabalho sério de planejamento e acompanhamento contínuo dos serviços realizados.
Em novembro de 2018, mais uma vez Leandro foi convidado para um desafio maior: ser o
Secretário Adjunto de Serviços Públicos, atualmente Secretário Adjunto de Serviços
Urbanos.
A trajetória desse servidor demonstra com o trabalho sério, honesto, qualificado e
competente pode gerar frutos e essa homenagem é apenas mais um gesto de
reconhecimento, dentre muitos que ainda o acompanharão por toda a vida. Além disso, a
união de juventude e experiência tem feito de Leandro um jordanense destinado a
grandes feitos e comemoramos o fato de que ele esteja obstinado em atuar em prol do
bem comum e da nossa cidade.

