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JUSTIFICATIVA 

 

CONSIDERANDO QUE, o esforço e consideração que o senhor Donizete Aparecido Alexandre de Souza vem 

apresentando ao longo dos anos em Embu das Artes, através da empresa Imbulix. 

CONSIDERANDO QUE o homenageado tem atuado na área ambiental em nosso município desde 1996. 

CONSIDERANDO QUE homenagens como essa são e devem ser a prerrogativa do poder legislativo de nossa 

cidade. 

 

VEREADOR JEFFERSON DO CAMINHÃO, APRESENTA ao Egrégio Plenário o seguinte Decreto 

Legislativo.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 31 /2020 

 

 

 

 

 

Artigo 1º - A Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes concede TÍTULO DE CIDADÃO 

EMBUENSE DAS ARTES ao Senhor Donizete Aparecido Alexandre de Souza, pelos reconhecidos e 

relevantes serviços prestados à Comunidade Embuense das Artes. 

 

Artigo 2º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto Legislativo o ‘Curriculum Vitae’ do homenageado. 

 

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo correrão por conta de dotações 

próprias do orçamento vigente. 

 

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes, 15 de Setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Jefferson da Silva Siqueira 

Vereador 

 

 

 

__________________________ 

 Presidente Hugo Prado 

 

 

 

 

“Dispõe sobre concessão de Título de Cidadão Embuense das 

Artes ao Sr. Donizete Aparecido Alexandre de Souza. ” 
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CURRICULUM DO HOMENAGEADO 

Sr. Donizete Aparecido Alexandre de Souza 

  

Nascido em 19/08/1963, no município de Embu das Artes. Sua família de Embu das Artes, 

jardim Novo Campo Limpo, quatro irmãos, Silva, Silvana, Ruth e Luiz ( Luis falecido), os pais 

Silvio Alexandre de Souza e Antônia Lourenço de Souza (falecida) 

A família tinha uma olaria no jardim novo Campo Limpo onde toda a família trabalhava. 

O Donizeti começou a trabalhar dês de criança como feirante, engraxate, e em uma padaria 

que permaneceu por alguns anos. 

Depois da padaria ele foi trabalhar em um depósito de materiais para construção como 

ajudante de motorista, e motorista, nesse período ele conseguiu uma vaga de motorista na 

empresa chamada Ecourbes como motorista. Com o seu bom desempenho com o passar dos 

anos ele recebeu promoções e se tornou supervisor, fez muitos treinamentos pela empresa 

sempre se destacando e a equipe que ele liderava tbm em destaque. 

Enquanto ele estava na Ecourbes, já tinha projetos paralelos em andamento. Teve uma fábrica 

de tintas, uma fábrica de cabos e um restaurante. 

Saindo da Ecourbes com o instinto de empreendedorismo aflorado começou a trabalhar com 

caçambas, começando. Sociedade com um amigo, logo em seguida desfez a sociedade e 

continuou a trabalhar sozinho. 

Comprou um caminhão e uma caçamba, e ele mesmo ia tirar os entulhos, ia atrás de clientes, 

era o ajudante e motorista. 

Com o passar do tempo ele foi investindo e comprando mais caçambas, conseguiu um 

ajudante e comprou mais um caminhão. 

Suas ferramentas de trabalho, caminhão e caçambas ficavam na rua de sua casa, pois ele não 

tinha o de deixar, colocaram fogo em um dos caminhões, mas mesmo assim não desistiu, 

com muito trabalho e esforço conseguiu repor o prejuízo que teve e comprou outro caminhão. 

No ano de 2009 como seu negócio estava expandido, ele viu que tinha a necessidade de um 

espaço. 

Foi quando alugou o espaço o de hj é a imbulix 

Des de então seus negócios vão se expandindo graças a muito trabalho e esforço dele 
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E ele continua com a mesma garra e trabalho todos os dias buscando fazer o serviço da 

melhor forma possível 
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