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Concede Titulo de Cidadão Emérito ao doutorJosé Antônio Ayres de Araújo

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que a Câmara
Municipal aprova e ela promulga a seguinte

RESOLUÇÃO

Art.l- - É concedido o titulo de Cidadão Emérito ao Delegado de Policia Dn JOSÉ
ANTÔNIO AYRES DE ARAÚJO, pelos relevantes serviços prestados à comunidade e ao
Município, nos termos do disposto no art.34,XXI da Lei Orgânica do Município de
Piedade.

Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo será concedido em sessão
solene do Legislativo piedadense.
Art.2^ - O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação e as
despesas decoirentes da sua execução correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

lustificatíva

Filho do comerciante Dirceu Ayres de Araújo, que era um dos proprietários da
popular Loja dos Retalhos localizada na Praça da Matriz, e da professora Jandyra
Bueno de Camargo, que dedicou a maior parte de sua vida ao magistério, José Antonio
nasceu na cidade de Piedade aos 3 de junho de 1957.

Estudou no Grupo Escolar Cônego José Rodrigues de OKveira e no Ginásio
Estadual Professor Carlos Augusto de Camargo, onde cursou, respectivamente, o
primário e o ginasial.

Em 1978, ingressou na Faculdade de Direito de Sorocaba, tendo sido aprovado,
em 1989, em concurso público para delegado de polícia do Estado. No ano de 1990,
assumiu o cargo de delegado titular nos Municipios de Monte Castelo e Pardinho. De

«B i



1992 a 1994 foi Delegado de Polícia e Diretor da Cadeia Pública do Municipio de
Piedade. Em 1994, foi nomeado Delegado de Policia Assistente na Delegacia Regional
de Policia de Sorocaba. Em 2006, nomeado Delegado Divisionário da Corregedoria da
Policia Civil de São Paulo; dois anos depois, foi nomeado Delegado da Divisão de
Proteção às Pessoas no DHPP de São Paulo. Em 2009, ocupou o cargo de Delegado da
Divisão de Portos e Aeroportos de São Paulo. Em 2010 foi delegado no Municipio de
Votorantim. De 2011 e 2015, exerceu o cargo de Delegado Titular em inúmeras
Delegacias Distritais na Capital sendo que em 2016 passou a ser titular da Delegacia
das Corregedorias Auxiliares do Departamento da Policia Judiciária da Macro São
Paulo (DEMACRO). Quando Delegado no Municipio de Piedade, reestniturou e
reativou o Casa do Albergado, possibilitando o cumprimento das penas dos
sentenciados que obtivessem o benefício da prisão albergue. Foi um dos idealizadores,
junto com autoridades locais, como o então prefeito José Tadeu de Resende, da criação
da Guarda Municipal de Piedade. No período em que ocupou o cargo de Delegado
Assistente na delegacia Regional de Policia de Sorocaba empenhou-se em obter
benefícios para Piedade, entre eles a destinação de mais recursos humanos, viaturas e
recursos materiais para a Policia Civil local. Entendo, assim, mais do que justa a
homenagem, esperando que o projeto mereça a atenção e o acolhimento por parte dos
nobres pares.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE, 7 de março de 2016.

Vereadora NILZ DOSS OS GODI


