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O presente requerirnent6.tem como objetivo parabenizar o 
Senhor JAIR APARECIDO GUSMAN PEDROSA, pela sua participação ativa 
em diversos movimentos em prol de nosso Município. 

Jair Aparecido Gusman Pedrosa. paulistano de 
nascimento tem 62 anos e é casado com a mogiana Solange da Costa Ramalho 
com quem tem uma filha. Juliana Costa Ramalho Pedrosa. 

Formado em Tecnologia de Redes pela Universidade de 
Mogi das Cruzes - UMC e Gestão Cultural pelo SESC — SP, desde os bancos 
escolares já demonstrava suas habilidades em prol do coletivo, durante o curso 
seus primeiros trabalhos já envolviam a inclusão digital, assim conseguiu reunir 
sua turma de graduação e angariar doações de computadores para implantar 
Tele Centros na sede do Corpo de Bombeiros e em creches e escolas de Mogi 
das Cruzes. 

Trabalhou na empresa Avon como desenhista por doze 
anos e na BOVESPA por quatorze anos onde atuou no sistema de qualidade e 
como colaborador da Bolsa de Valores Sociais. 

No ano de 2000 mudou-se para Mogi das Cruzes e 
participou da fundação da ADRAT — Agência de Desenvolvimento Regional do 
Alto Tietê e entre os anos de 2007 á 2009 foi seu 10 Secretário Geral. 

Atuou como Assessor de Comunicação na AMAT - 
Associação dos Municípios do Alto Tietê, atualmente CONDEMAT — Consórcio 
de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. 

Foi Diretor Municipal de Turismo, em Suzano, Diretor 
Municipal de Cultura na Estância Turística de Salesópolis e Secretário Executivo 
da Rede Nossa Mogi das Cruzes. 

Jair Pedrosa como é conhecido sempre esteve á frente de 
movimentos e grupos em prol da nossa cidade, ajudou diretamente na 
implantação das primeiras Vizinhanças Solidárias nos bairros Parque Santana e 
Alto do lpiranga por meio da AMAPARQUE — Associação dos Amigos do Parque 
da Cidade. 

É fundador e administrador da FanPage "SESC Mogi Nós 
Queremos", que conta com 4.000 (quatro mil) participantes, esse grupo 
acompanhou de perto desde junho de 2013 as tratativas para a vinda do SESC, 
promovendo campanhas, abaixo assinados e participação nas audiências 
públicas em prol da instalação do SESC — Mogi. 
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Jair Pedrosa sempre foi um apaixonado pelo ciclismo e em 
suas pedaladas conheceu todas as trilhas mogianas e também vivenciou 
algumas dificuldades que os ciclistas encontram no trânsito de nossa cidade, e 
mais uma vez com o desejo de contribuir em 2015 entrou para o grupo "Coletivo 
BiciMogi" 

Desde então Jair Pedrosa é figura conhecida nessa Casa 
de Leis, sempre trazendo ideias ou reivindicando melhorias, participou de todas 
audiências públicas e ajudou a construir o PlanMob — Plano de Mobilidade 
Urbana de Mogi das Cruzes que visa muitas melhorias aos ciclistas. 

Diante do exposto é que: 

REQUEIRO à Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Colendo 
Plenário, que sejam consignados na Ata dos Trabalhos da presente Sessão 
Ordinária, VOTOS DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES a JAIR 
APARECIDO GUSMAN PEDROSA, pelos excelentes serviços prestados à 
sociedade de Mogi das Cruzes, um exemplo de cidadania e de inspiração para 
outros mogianos. 

Requeiro, ainda, que do deliberado seja dada ciência ao 
Homenageado e ao Prefeito de Mogi das Cruzes, Caio César Machado da 
Cunha. 
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MAU IO DE AS IS MARGARIDO FERNANDA MORENO DA SILVA 
Vereador — PSDB Vereadora - MDB 








