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TERDAMANGA 

EMENTA: 

"Concede TItuo de Cidad5o Jardinopolense ao Sr. 
IJANILO VERIJELHO DOS SANTOS, pelos reievantes 
serviços prestados ao povo e ao municiplo de 
Jardinópotis." 

SENHOR PR, S/DENTE 

SE//HOPES VEREADORES 

Apresento è consideração da Casa o seguinte 

ARTIGO 1°) Fica concedido a Iftuto de Cidadgo Jardinopotense ao Sr 
DAMLO VERDELEIO DOS SANTOS, pelos relevantes serviçns prestados ao Povo e an Municipio de 
Jardindpotis. 

ARTIGO 2 0) Este Decreto Legistativo entrará em vigor na data de sua 
pubticação, revogadas as disposiçües em contrário. 

Jardindpotis, 

- Fofo 
de 
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0 Sr. OANIL0 VERDELHO DOS SANTOS, é natural de Andradipa - SP, nascido aos 
24/01/1979, fllho de Edgar dos Santos e Ana Maria Verdetho dos Santos; 

Casado corn Thais Prado Hurst dos Santos, é pal de Murilo Prado dos Santos, de 13 
anos, e de Vivian Prado dos Santos, de 12 anus de idade. 

Veio pars Jardinópolis no anode 1996. 

No ano de 2001 lot aberta em nossa cidade a loja Lisani Calçados, inicialmente 
administrada polo homenageado e par sua Irma Lisliane Verdeiho dos Santos, no Avenida Berlarmino Pereira 
de 0i.iveira, n° 182, sendo uma pequena loja cam apenas 40 metros quadrados e nenhum luncionérlo. 

Ainda no ano de 2001, o homenageado deixou de Jardinópolis para trabalhar em 
empresas cumo JBS-Friboi a Sadia-Perdigão (atual BRF). Em janeiro de 2009, mesmo morando em São Paulo, 
assumiu novariiente a empresa Lisani Calçados, sendo qua durante 06 anos administrava é cuidava toda a 
operaço do loja a distância vindo para Jardinopolis aos finais do semana 

A partir do ano de 2009 a empresa Lisani Calçados passou a pertencer 
exclusivamente ao hornenageado 

Ao Longo dos anus sob a direção do hornenageado a loja foi sendo ampliada a 
meLhorada, com seu crediârio próprio e. born atendirnento foi se tornañdo referenda no cidade de 
Jardinopolis 

Em dezembro de 2006, fol aberta a segunda loja no rua Coronet Clernentino, a qua[ 
em outubro de 2008 fol transferida pars a rua Coronet José Teodoro, onde se encontra ate hoje. Jé em outubro 
de 2013 foi inaugurada a terceira loja no Av. Berlarmino Pereira de Oliveira, n° 213 e em Dezembro de 2019 a 
Lisani abrira sue quarts loja em JardinopoLis 

Neste perlodo, sob cornando do homenageado, a Lisani CaLçados gerou empregn a 
rends em nosso munidiplo; Mais de 170 colaboradores já fizeram parte de seu quadro de pessoaL sendo qua 
atualmente a empresa emprega 35 funcionartos no cidade 

Nestas condiçöes o tItulo qua será concedido ao hornenageado é justo e oportuno. 

Segue em anexo è presente justificativa curriculum fornecido, o qua[ adotamos 
como razão pars concessão da presente homenagem. 

Assim, conto corn o apoio de todos as Pares desta Casa de Leis pars qua aprovem a 
presente rn 
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cdiv> ----- Mensagem encarninhada -----cfdiv> <div><b>De:c/b> "daniloverdeIhogrnall.corn cdaniloverdelho©gmail.com >c/div> cdiv> 
<b>Para c/b> joseeduardoadv@yahoo.com.be '<joseeduardo_adv@yahoo corn br>c/div> <dlv style=display none ><b>Cc c/b> 
c/djv> <div><b>Enviada:c/b> qui, SI 31e out 31e 2019 as 11:49c/div> <div><b>Assunto:</b> Danilo Verdelho</div> 

Segueni dados: 

Nome: Danilo Verdeiho dos Santos 

Data de nasc: 24/01/1979 

Nome do Cônjuge: Thais Prado Hurst dos Santos 

Loca de Nascimento: Andradina- SP 

Quando veio pam Jardinópolis: Jan 1996 

Pal: Edgar dos Santos 

Mae: Ana Maria Verdeiho dos Santos 

Filho: Murilo Prado dos Santos- 13 anos 

Filba: Vivian Prado dos Santos- 12 anos 

A Lisani Calçados abriu suas portas no die 21 de abril de 2001, inicialmente administrada por Danilo Verdeiho dos 
Santos e Lisliane Verdeiho dos Santos na Avenida Berlarminlo Pereira de Oliveira 182. Uma pequena loja corn apenas 
40 metros quadrados e inicialmente sem nenhurn funcionário. Corn o passar do tempo a loja foi sendo ampliada e 
rnelhorada e esté localizada ate hoje no mesmo endereço. Desde a abertura muita coisa rnudou, corn seu crediârio 
próprio e born atendirnento foi Se tornando referência na Cidade de Jardinópolis. Em dezembro de 2006 abrirnos a 
segunda loja na rue Coronel Clernentino, em outubro de 2008 essa segunda loja Vol transferida pare a rue Coronel José 
Teodoro once e encontra ate hoje. Ern outubro de 2013 abrimos a terceira loja na Av Berlarmino Pereira de Oliveira 
213. Em Dezernbro de 2019 a Lisani abriré sue quarta loja em Jardinópolis. 

Neste periodo mais de 170 colaboradores jé fizeram parte da LTisani, onde atualrnente a empresa emprega 35 
colaboradores na Cidade. Em seu crediário mais de 13 000 clientes jé efetuararn compras, sendo esse urn dos 
diferenciais da loja ate os dies atuais. Possuindo em seus estoques sempre mais de 30000 itens para atender os seUs 
clientes corn variedade e preco justo, vitrines bem montadas encantam diariamente seus clientes na cidade 

Desde janeiro de 2009 a loja pertence a rnirn, nao tendo rnais ninguérn da familia no negócio, e desde entho a loja vem 
passando por mudanças constantes em toda sua estrutura, sempre sendo reformada e tendo sues fachadas atualizadas 
no que he de rnais moderno para meihor atender e encantar seus clientes. Corn muita propaganda ern carro de sorn, 
tocuçào em porte de loja e rnidias sociais a Lisani esté cede die mais presente na vida dos consurnidores de Jardinópolis 
atendendo a todos corn calçados, confecçdes, relOgios, bolsas e acessdrios. 

Eu sal da empresa ern dezembro de 2001 ano de sua fundaçâo, neste periodo trabaihel em empresas como JBS-Friboi e 
Sadia-Perdigo (atual BRF), em Janeiro de 2009, ainda morando em So Paulo assumi a empresa novarnente, e por 



eis anos mesmo morando Ia administrava e tocava toda a operaçâo vindo para Jardinópolis todos os finals de semana. 
Em Jneiro de 2014 me mudei de So Paulo para Ribeiro Preto onde resido ate 0 Wa de hoje. 


