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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CATIGUÁ, ESTADO DE SÃO PAULO. 

INDICAÇÃO Nº j~ /2019. 

Rosângela Frassato Santesi,Vereadora desta Casa de Leis, 

amparada no Regimento Interno e na Lei Orgânica do Município, dentro das fo rmalidades 

regimentais INDICA à Prefeita Municipal a denominação de logradouro público com o nome do 

senhor "Jair Donizete Santezi". 

JUSTIFICA TJV A 

BIOGRA FIA: 

Jair Donizete Santezi nasceu em Catiguá no dia 08 de 

novembro de 1958. Filho de Benedi ta Horência da Silva Santezi e Ricieri Santezi, residiu nesta 

cidade com suas irmão e irmãs, Jovelino, Aparecida, Olinda, Ana, Lurdes e Sônia, até os 13 anos 

de idade, momento em que fo i tentar a vida na cidade de Santo André. 

Em Santo André, fo i comerciante na "Oficina de funilaria e 

pintura Santezi". Logo, veio a falecer seu pai. Retornou para Catiguá para cuidar de sua mãe e 

irmãs, abrindo a Oficina Santezi. Além de comerciante, fo i vereador eleito pelo povo nesta 

cidade, onde fez um trabalho. 

Logo se casou com Rosângela, relação esta que durou 34 

anos, com quem teve dois filh os, Fernando e Eduardo, hoje fo rmados em Odontologia, filhos 

estes que lhe deram muito orgulho, contribuindo com seu caráter e exemplo de bom pai. 
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Faleceu no dia 19 de setembro de 2016, no Hospital Padre 

Albino na cidade de Catanduva, vítima de Neoplasia de Estômago (Câncer) com 58 anos de 

idade. 

Pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade, mais do 

que justa a homenagem ora pretendida, em denominar o logradouro localizado no loteamento 

"Alto Alegre". 

Na certeza de contar com a compreensão e pronto 

atendimento da presente indicação, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e 

consideração. 

Sala das Sessões José Costa, aos 07 de março de 2019. 

RosângJ~attf.:.si 
Vereadora 
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