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MENSAGEM
Excelentíssimos Senhores Presidentes das Comissões Permanentes,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
O homenageado, chamado Nelson José de Ramos, um homem com energias positivas e muito
trabalhador.
O Sr. Nelson é pai de sete filhos: Adão José Ramos, Eva Maria de Ramos Rodrigues, Orlando
José de Ramos, Celina Ramos Jorge, Maria Aparecida de Ramos Gonçalves, Luiza Nicoletti de
Ramos, Iolanda Ferreira Ramos, e também criou sua neta Luciane Campos de Ramos Melo
com muito amor.
Proprietário da Fazenda São Sebastião, comprou a primeira área no dia 30 de março de 1964,
antiga matrícula 20.060 e sendo assim comprando mais terra, no total aproximadamente 170
alqueires. Viveu com sua amada esposa nessas terras. Após o falecimento, a Família ainda
permanece no local.
Era lavrador de grande área, plantava arroz, feijão, milho, algodão, entre outros. Contratou a
mão de obra de muitos trabalhadores boias-frias, dando serviço a mais de 20 famílias nos anos
70 aos anos 90.
Possuía uma grande criação de suínos, e vendia 4 caminhões a cada venda. Tinha várias
casas de aluguel, além de agricultor. Também possuía 80 vacas leiteiras que forneciam o
laticínio que era vendido em Itapeva e Itaberá.
Sua criação de gado só aumentava, nasciam cem ao ano. Também cedendo para curso de
castração.
Era bastante conhecido por ser um homem honesto e bondoso, antigamente era ``Fio do
Bigode´´, o que ele falava tinha muito valor.
Enquanto viveu, sua vida foi na fazenda São Sebastião. Foi comprando os outros terrenos, até
formar uma fazenda. Até hoje a família permanece no local há mais de 60 anos onde a estrada
principal tinha a placa São Sebastião.
Nelson Ramos é extremamente conhecido pelos moradores antigos e novos. Durante sua vida,
ele fazia doações para o asilo (Lar Vicentino Itapeva/SP), oferecendo o que produzia na
Fazenda e também levava sempre um grupo de pessoas para fazer música e alegrar os idosos
do asilo. Foi um exemplo de pessoa para toda a família ramos e para todos que o conheceram.
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E considerando que é uma demanda dos moradores do local, razão pela qual está parlamentar
solicitar essa denominação de rua, para poder pedir diversas melhorias como a liberação da
energia elétrica.
Diante disso, pede-se aprovação destes nobres vereadores deste Projeto.
PROJETO DE LEI 0183/2021
Autoria: Débora Marcondes
Dispõe sobre a denominação da estrada municipal Nelson
José de Ramos, localizada no Bairro Taquariguaçu,
entrada pela Rodovia Francisco Alves Negrão KM 293.
A Câmara Municipal de Itapeva, Estado de São
Paulo, APROVA o seguinte PROJETO DE LEI:
Art. 1º Passa a denominar-se Estrada Municipal Nelson José de Ramos, localizada no Bairro
Taquariguaçu, a estrada que dá acesso ao bairro pela entrada da Rodovia Francisco Alves
Negrão Km293.
Art. 2º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Palácio Vereador Euclides Modenezi, 6 de outubro de 2021.

DÉBORA MARCONDES
VEREADORA - PSDB
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