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              Estado de São Paulo               
                                                          

 

CONSIDERANDO que o Sr. JOSE INOCENCIO LOPES há mais de 35 anos reside no 

bairro do Parque Pirajussara, e é presidente da Associação Amigos de Bairro Pq. 

Pirajussara, onde realiza um importantíssimo trabalho social com a população não só 

daquela comunidade, mas com vários munícipes da cidade de Embu das Artes;  

CONSIDERANDO sua disposição em auxiliar os que mais precisam de sua ajuda, sem 

medir esforços; 

CONSIDERANDO que realiza importantíssimo trabalho na luta por melhorias na região; 

CONSIDERANDO que o trabalho Social desenvolvido pelo Sr. JOSE INOCENCIO LOPES 

transcendeu em muito as suas simples obrigações, mostrando seu carinho e dedicação a 

esta cidade que abraçou de corpo e alma, sendo merecedor de reconhecimento e distinção 

por parte deste Poder Legislativo, ao estimular, agradecer e homenagear essas atitudes, a 

fim de que mais pessoas se espelhem em gestos como esses. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 26/2020. 

 
 
 

Artigo 1º - A Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes concede Medalha 

do Mérito Legislativo, Padre Belchior Pontes, ao Sr. JOSE INOCENCIO LOPES”, pelos 

reconhecidos e relevantes serviços prestados à comunidade embuense. 

 
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,12 de Setembro de 2020. 

 
 
                                         _________________________________                                                                                                       

Edvanio Mendes Dos Santos                                                                                                                                                                
Vereador  

 

                                         

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES 

ARTESARTES 
 

Dispõe sobre concessão da Medalha do Mérito Legislativo, Padre 

Belchior Pontes, ao “Sr. JOSE INOCÊNCIO LOPES.” 

 

http://www.cmembu.sp.gov.br/
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Curriculum Vitae 

 

O Sr. JOSE INOCENCIO LOPES nasceu na cidade de Pombal na Paraíba, 

no dia 10 de novembro de 1951. Filho de Hermínia Maria Lopes e Ramiro Inocêncio 

Lopes, veio para a cidade de Embu das Artes há mais de 35 anos, em busca de 

oportunidade de trabalho.  

Há mais de 45 anos conheceu Dona Lindaura Franscisca Lopes, com 

quem teve 04 quatro filhos Kelly, Leila, Leandro e Douglas, e os netos Renan, Letícia, 

Alexandre, Arthur e Gabriel. Trabalhou como açougueiro e logo após iniciou no ramo 

de feirante, em que seus clientes eram fiéis pela forma que ele atendia a todos. 

Atualmente é aposentado.  

 

Há mais de 10 anos está a frente da Associação Amigos de Bairro do Pq. 

Pirajussara, na qual sempre lutou por melhorias para região. Atualmente é presidente 

da instituição e vem lutando e desenvolvendo vários trabalhos sociais com crianças, 

adolescentes e idosos do município.   
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