
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 
PALÁCIO VOTURA 

Rua Humaitá, 1167 Centro - PABX: (19) 3885-7700. 
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba - SP 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 	/2018 

"Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de 
Cidadão Benemérito "Dr. Caio da Costa Sampaio" ao 
Sr. José Leonardo Eugênio 

HÉLIO ALVES , RIBEIRO, Presidente da Câmara Municipal de 
Indaiatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Benemérito "Dr. 
Caio da Costa Sampaio" ao Sr. José Leonardo Eugênio, devendo ser designada 
data da sessão solene para entrega do título ao homenageado. 

Art. 2°. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto 
Legislativo correrão por conta de dotação orçamentária codificada sob o n° 3.3.90 -
Corpo Legislativo. 

publicação. 
Art. 3°. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 

Sala das Sessões, aos 31 de outubro da 2018. 

 

 

EDVALDO BERTIPAGLIA 
Vereador 
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. JUSTIFICATIVA 

Apresento aos nobres pares o Projeto de Decreto Legislativo que dispões 
sobre a concessão de "Título Honorifico de Cidadão Benemérito "Dr. Caio da Costa 
Sampaio" ao Sr. José Leonardo Eugênio. 

José Leonardo Eugênio, conhecido como Zeca Zeca, é nascido na cidade de 
Indaiatuba, tendo sido registrado na cidade de Campinas, como muitos outros 
cidadãos nascidos aqui na mesma época. 

É casado com Ana Maria Januário Eugênio e pai de três filhos: Rafaela Cristina 
Eugênio, João Paulo Eugênio e Rafael Fernando Eugênio. Tem ao todo oito netos: 
Leonardo Eugênio, Ana Clara Alferres, Luiza Eugênio, Gerald Eugênio, Maria Laura 
Eugênio, Riquelme Eugênio, João Lucas Eugênio e Isabela Eugênio. 

Zeca Zeca é mecânico de automóveis. Trabalhou por 15 anos na tradicional 
concessionária lvesa, antes de abrir sua própria oficina, chamada Dois Irmãos, 
aberta 30 anos atrás e que funciona até os dias de hoje. 

Uma das principais atividades que o homenageado' participou, é da fundação da 
escola de samba Acadêmicos do Sereno, tão conhecida de tantos Indaiatubanos. 

A fundação da escola de samba, deu-se a partir da criação do time de futebol, por 
Zeca e outros amigos. No meio da década de 70, juntamente com Carlos Pignatelli 
entre outros amigos, Zeca jogava futebol de salão por um time da famosa empresa 
na época, chamada Macol. Por motivos de divergências com o proprietário da 
empresa, no ano seguinte, Pignatelli e Zeca Zeca montaram um time de futebol, 
para participar do campeonato que acontecia na cidade. Na ocasião em que 
estavam na sede do Indaiatuba Clube, para fazer a inscrição do campeonato que 
disputariam, Zeca foi perguntado sobre o nome da equipe, algo que ainda não havia 
sido pensado. Então, os responsáveis utilizaram o nome SERENO, em homenagem 
a um time de jogadores de grandes times paulistas que realizavam jogos 
beneficentes nas cidades do interior paulista. 

Nessa época, a sede do time era localizada no bar João Coragem, onde os 
frequentadores começaram a ajudar o time financeiramente, já que os custos para 
se disputar o campeonato eram altos e os itens necessários também precisavam ser 
adquiridos, como uniformes, bolas, entre outros. 

O time de futebol de salão do Sereno, tinha um bloco, que acompanhava o time nos 
jogos. Após algum tempo, o time se desfez e o bloco continuou formando assim, a 
tradicional escola Acadêmicos do Sereno, que todos conhecem e que atua até hoje .  
em nossa cidade. 

Zeca Zeca, esteve à frente da escola como presidente, durante 21 anos. Hoje ainda 
acompanha as atividades da escola, porém sem ocupar nenhum cargo de diretoria. 
Mas sualamília e filhos, continuam se dedicando ao projeto do pai.. 
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Um de seus filhos, tem um grupo de samba muito conhecido na cidade, além de ser 
mestre de bateria na mesma escola fundada pelo pai. Outro de seus filhos, mantém 
a escolinha de futebol oficial do Cruzeiro, por onde muitas crianças de Indaiatuba já 
passaram. 

Milhares de moradores de Indaiatuba e de toda região, conhecem a escola' de 
samba formada por Zeca Zeca e seu trabalho. A instituição é um patrimônio da 
cidade de Indaiatuba; fazendo parte da cultura de nossa cidade. Motivo esse, que 
justifica a justa homenagem a esse homem que tanto se dedicou a criação e ao 
desenvolvimento da Acadêmicos do Sereno. 

Por esse motivo, peço a aprovação do nome de José Leonardo Eugênio, para 
receber o título de Cidadão Benemérito da cidade de Indaiatuba. 

Sala das Sessões, aos 31 de outubro de 2018. 

EDVALDO BERTIPAGLIA 
Vereador 
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• Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 
Prefeitura Municipal de Indaiatuba 

TN, 

Oficio 184/2018 

Indaiatuba, 31 de outubro de 2018 

limo. Sr. 
Edvaido Bertipaglia 

Vereador da Câmara Municipal de Indaiatuba 

C/C: 
Hélio Ribeiro 

Presidente da Câmara Municipal de Indaiatuba 

Em reunião ordinária, em 30 de outubro de 2018, o Conselho 
Administrativo da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba, entendeu que o Sr. 
José Leonardo Eugênio, atendeu os requisitos estabelecidos por esta 
Fundação para ser homenageado com o Título de Cidadão Benemérito, 
conforme a solicitação através do ofício n° 113/2018. 

Atenciosamente, 

Carlos ustavo Nobrega de Jesus 
Superintendente da Fundação 
Pró-Memória de Indaiatuba 

RUA PEDRO GONÇALVES N° 477- CEP 13330-210 - PAU PRETO - INDAIATUBA - SP - BRASIL 
TELEFONE / FAX: (19) 3875-8383 / 3834-6319 
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CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 
PALÁCIOVOTURA 

Rua Humaítá n° 1167 Centro — Fone/Fax: (19) 3885-7700* 
CEP: 13.339-140 - lndaiatuba - SP 

lndaiatuba, aos 02 de outubro de 2018. 
Ofício n° 113/18. 

À Fundação Pró-Memória de lndaiatuba 
A/C Sr° Carlos Gustavo Nóbrega de Jesus- Superintendente 

Formulamos o presente, especialmente nesta oportunidade para encaminhar para a 
Vossa Senhoria, dados biográficos do Sr José Leonardo Eugênio, para posterior 
Projeto de Decreto Legislativo para homenageá-lo com o Título de Cidadão 
Benemérito. 

Sem mais no momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

Atenciosamente, 

Edvaldo Bertipaglia 
Vereador 
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Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

BANCO DE DADOS BIOGRÁFICOS 

Questionário de Coleta de Dados 

1. Nome: 

2. Data e local de óbito (cidade, estado ou similar/país): 

3. Locai de nascimento (cidade, estado ou similar/país): 

4. Profissão: 

5. Período de residência em Indaiatuba:df  

G € 

5. Escolaridade: 

6. Estado Civil: 

7. Notrie do cônjuge: 

8. Nome dos Filhos (e se aplicável, dos netos): 

„, 
, 

Av. Dr. Jácomo Nazário, 1046 - Cep: 13330-000' Irtdaiatuba, SP - Brasil 
Tellfax (19) 3834-6633 I 3894-5654 	• 
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Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

9. Atividades profissionais exercidas (incluindo locais onde as exerceu e em que se 

destacou): • 

10. Atividades associativas e de classe (entidades filantrópicas às quais pertenceu ou 

as quais ajudou como voluntário, doador, etc.). 
ckz 

11. Atividades políticas (cargos políticos exercidos): 

. 12. 	Homenagens, honrarias, títulos, prêmios e similares: 

13. Participação na vida do município de Indaiatuba: 

14. Existência de arquivo pessoal a ser doado à Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

como fotos, documentos escritos (originais ou cópias), CD's, DVD's, vídeo, objetos e outros 

(a doação já implica em autorização de acesso para pesquisa ou divulgação em caso de 

homenagens póstumas). 

Anexar (3) três declarações de pessoas que confirmem terem conhecido o (a) 

homenageado (a). 

Nome do responsável peio preenchimento do questionário: G\--y 

Endereço: 	- 

'Telefone para contato: 	3 

Assinatura do responsável pelo preenchimento. 

• Indaiatuba, i t de j•Lj-C•fr::  de 20 it%. 

Av. Dr. Jácomo Nazário, 1046 — Cep: 13330-000 Indaiatuba, SP — Brasil 
Tel/fax (19) 3834-6633 13894-5654 
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undaçao rrolemona ae zuna 

DECLARAÇÃO 

E u , 

Nacionalidade: 

Estado Civil: 

Profissão: 

Residência: 

Telefone fixo e celular: 
	

I 	°'t 	- 	t • 

St 

Sr(a). 

Declaro para todos os fins de direito, que conheci o 

E 

  

por (ou durante) 	anos, li o questionário anexo e endosso todas as informações e 

dados fornecidos, declarando-os como verdadeiros. 

Tenho conhecimento de que o nome indicado poderá fazer parte do banco de dados 

da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba, para a-possível dánominação de logradouros 

públicos. 

E por ser verdade assino, a presente declaração. 

 

Indaiatuba,  í  t 	de 

 

e 

    

Ass.: 

Av. Dr. Mcomo Nazário, 1046 — Cep: 13330-000 Indaiatuba, SP — Brasil 
Tel./fax (19) 3834-6633 3894-5654 
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Indaiatuba, 

Ass.: 

Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

DECLARAÇÃO 

Eu, 

Nacionalidade: 

Estado Civil: 

Profissão:,,~7;-jd-.2 

Residência ,/ 1
: 	 _ 4p./0" 	 .7- a 

Telefone fixo e celular: 1Y5'7 

Declaro 	para 	todos 	.os 	fins 	de 	direito, . que 	conheci 	o Sr(a). 	
G C ts.) \ c) 

por (duranteLS_Q_____anos, li o 'questionário anexo e endosso todas as informa 

dados fornecidos, deClarandoos corno verdadeiros. 	
ções e 

 

Tenho conhecimento de que o nome indicado poderá fazer parte do banco de dados 

da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba, para a possível denominação de logradouros 
públicos. 

E por ser verdade assino, a presente declaração. 

Av. Dr. Jácomo Nazário, 1046 — Cep: 13330-000 Indaiatuba, SP — Brasil 
Tel/fax (19) 3834-6633 / 3894-5654 
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Indaiatuba,  k  32,c, •t? 

Fundação Pré-Memória de Indaiatuba 

DECLARAÇÃO 

Eu, 

Nacionalidade: 

Estado Civil: 

Profissão: 

Residência: 

Telefone fixo e celular: 	.t 

Declaro 

Sr(a). 
para todos os fins de direito, que conheci o 

a: • 

por (durante)  3 	anos, li o questionário anexo e endosso todas as informações e 

dados fornecidos, declarando-os como verdadeiros. 

Tenho conhecimento de que o nome indicado poderá fazer parte do banco de dados 

da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba, para a possível denominação de logradouros 

públicos. 

E por ser verdade assino, a presente declaração. 

Ass.; 

Av. Dr. Jácomo Nazário, 1046 — Cep: 13330-000 Indaiatuba, SP — Brasil 
Tel/fax (19) 3834-6633 / 3894-5654 

• ç: 
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BIOGRAFIA DO HOMENAGEADO 

José Leonardo EUgênio, conhecido como Zeca Zeca, é nascido na cidade de Indaiatuba, tendo 

sido registrado na cidade de Campinas, como muitos outros cidadãos nascidos aqui na mesma 
época. 

É casado com Ana Maria Januário Eugênio e pai de três filhos: Rafaela Cristina Eugênio, João 

Paulo Eugênio e Rafael Fernando Eugênio. Tem ao todo oito netos: Leonardo Eugênio, Ana 

Clara Alferres, Luiza Eugênio, Gerald Eugênio, Maria Laura Eugênio, Riquelme Eugênio, João 
Lucas Eugênio e Isabela Eugênio. 

Zeca Zeca é mecânico de automóveis. Trabalhou por 15 anos na tradicional concessionária 

Ivesa, antes de abrir sua própria oficina, chamada Dois Irmãos, aberta 30 anos atrás e que 
funciona até os dias de hoje. 

Uma das principais atividades que o homenageado participou, é da fundação da escola de 

samba Acadêmicos do Sereno, tão conhecida de tantos lndaiatubanos. 

A fundação da escola de samba, deu-se a partir da criação do time de futebol, por Zeca e 

outros amigos. No meio da década de 70, juntamente com Carlos Pignatelli entre outros 

amigos, Zeca jogava futebol de salão por um time da famosa empresa na época, chamada 

Macol..Por motivos de divergências com o proprietário da empresa, no ano seguinte, Pignatelli 

e Zeca Zeca montaram um time de futebol, para participar do campeonato que acontecia na 

cidade. Na ocasião em que estavam na sede do Indaiatuba Clube, para fazer a inscrição do 

campeonato que disputariam, Zeca foi perguntado sobre o nome da equipe, algo que ainda 

não havia sido pensado. Então, os responsáveis utilizaram o nome SERENO, em homenagem a 

um time de jogadores de grandes times paulistas que realizavam jogos beneficentes nas 
cidades do interior paulista. 

Nessa época, a sede do time era localizada no bar João Coragém, onde os frequentadores 

começaram a ajudar o time financeiramente, já que os custos para se disputar o campeonato 

eram altos e os itens necessários também precisavam ser adquiridos, como uniformes, bolas, 
entre outros. 

O time de futebol de salão do Sereno, tinha um bloco, que acompanhava o time nos jogos. 

Após algum tempo, o time se desfez e o bloco continuou formando assim, a tradicional escola 

Acadêmicos do Sereno, que todos conhecem e que atua até hoje em nossa cidade. 

Zeca Zeca, esteve à frente da escola como presidente, durante 21 anos. Hoje ainda acompanha 

as atividades da escola, porém sem ocupar nenhum cargo de diretoria. Mas sua família e 
filhos, continuam se dedicando ao projeto do pai. 

Um de seus filhos, tem um grupo de samba muito conhecido na cidade, além de ser mestre de 

bateria na mesma escola fundada pelo pai. Outro de seus filhos, mantém a escolinha de 

futebol oficial do Cruzeiro, por onde muitas crianças de Indaiatuba já passaram. 

Milhares de moradores de Indaiatuba e de toda região, conhecem a escola de samba formada 

por Zeca Zeca e seu trabalho. A instituição é um patrimônio da cidade de Indaiatuba, fazendo 

parte da cultura de nossa cidade. Motivo esse, que justifica a justa homenagem a esse homem 

que tanto se dedicou a criação e ao desenvolvimento da Acadêmicos do Sereno. 

Por esse motivo, peço a aprovação do nome de José Leonardo Eugênio, para receber o título 
de Cidadão Benemérito.da cidade de Indaiatuba. 
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