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TERRADAMANGA 

PROJIETO BE DECRETO LEGISLATIVO N.° 001/2019 

EMENTA: 
"Dispöe sobre a outorga de Titulo de Cidado 
Jardinopolense in memoriam, ao Excelentissimo 
Senhor Doutor Juiz do Trabaiho AMAURI 
VIEIRA BAIthOSA" 

SENHOR PRESIDENTE 

SENHORES VEREADORES 

Apresentamos a consideracäo da Casa o se2uinte: 

Art. 1° Pica concedido ao ExcelentIssimo Senhor Doutor Juiz do Trabaiho 
AMAURi YJEIRA BARBOSA, o Tftulo de CidadAo Jardinopolense in memoriam, pelos 
relevantes serviços pre stados ao Povo e ao MunicIpio de Jardinópolis. 

Art. 20  A entrega da homenagem sera' efetuada ern Sessäo Solene a ser 
previamente convocada pela Presidência da Câmara Municipal de JardinOpolis. 

Art. 3° As despesas corn a execuçAo do presente Decreto Legislativo 
correrào por conta das dotaçôes orçamentárias próprias, suplernentadas se necessário. 

Art.' Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicaçâo, 

revogadas as disposiçOes ern contrário. 

JardinSo1is, 28 de marco de 2019. 

ka zrfii~~ic~~6aArllag/L Vio ante *Pr~aro 
Presidente 
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TERRA CA MANGA 

0 homenageando nasceu em 08 de janeiro de 1961 e faleceu em 03 de janeiro 
de 2019, aos 58 anos, causando uma cornocäo entre os jurisdicionados, seus confrades, 
farniliares e amigos. Sua trajetoria institucional e humane constitui uma marca profunda 
entre aqueles que corn ele conviveram, quer pela conduta republicana no trato das suas 
atividades e dos seus deveres institucionais, quer peta humanidade que emprestava na 
abordagern dos cidadãos que acorriam as varas do trabaiho onde atuou. 

Ao longo da sua carreira na Magistratura, iniciada em 1995, colacionou urna 
legião de amigos e de adrniradores, por nunca fazer concessâes a desumanização da 
atividade jurisdicional, cornbinando a formaçâo técnica, corn vasta formação politica, 
histOrica, poètica e literata, ao ponto de todo o acervo que colecionou ao longo da vida 
hoje compor uma sala de leitura pUbtica na cidade de JardinOpolis, por açâo generosa da 
cornpanheira de toda sua vida e dos seus amigos. 

Assiduo frequentador de Jardinopotis e admirador de Silva Jardim, sobre quern 
preparava uma patestra a ser ministrada nesta cidade. Amante de livros e das história 
ferroviária, o destino quis que seu vatioso acervo de livros, encontrasse abrigo num 
espaço dessa Camara, antiga morada ferroviária (uma de suas paixâes peto pai ter.sido 
ferroviario). Assim, casa e Jardinopotis passarn a contar corn urn dos mais irnportantes 
acervos titerários da regiâo, quantitativa e qualitativamente, com o potencial de atrair 
leitores, pesquisadores e turistas. 

Homern de aguçada visâo da realidade e sempre disposto a partlihar 
conhecirnentos corn os que o cercavam merece ser acolhido corno cidadâo desta cidade, 
merece essa homenagem póstuma, por já rnarcar a histária jardinopolense de urn rnodo 
tao substancial. 

Aqui nesta cidade repousa seu acervo literário, que ja atrai a curiosidade dos 
cidadâos para a literatura e para urna visão aguçada sobre a vida, complexa e bela, 
como a via o juiz Amauri Vieira Barbosa. 

Seria uma honra para seus amigos e familiares ver o Juiz Amauri acothido corno 
cidadâo jardinopolense, como integrante da rnernória irnorredoura desta bela cidade. 

Assim, conto corn o apoio de todos os Pares desta Casa de Leis para que 
aprovem a presente matéria, COM PEDIDO DE SESSAO EXTRAORDINARIA. 

Jardinópolis, 28 de marco de 2019. 

arli eodrig 	lante 	

raro 

Presidente 
Câmara Municipal de )ardinópolis-SP 
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ExcelentIssima Senhora Presidenta da Camara de Veradores de Jardinopólis 

NOs os cidadaos jardinopolenses, integrantes do coletivo Amigos das 
Bibliotecas de Jardinôpolis, vimos a presenca de Vossa Excelencia propor o nome do 
Juiz Amauri Vieira Barbosa, para receber a homeria gem pOstuma coma cidadäo 	& 
Jerdinopolense, pelas razOes qua abaixo se expOe: 

0 homenageando nasceu em 08 de janeiro de 1961 e faleceu em 03 de janeiro de 
2019, aos 58 anos, causando uma comoção entre os jurisdicionados, seus confrades, 
farniliares e amigos. Sua trajetOria institucional e humana constitui uma marca profunda 
entre aqueles que corn ele conviverarn, quer pela conduta republicana no trato das suas 
atividades e dos seus deveres institucionais, quer pela humanidade que emprestava na 
abordagem dos cidadäos que acorriam as varas do trabalho onde atuou. 

Ao tongo da sua carreira na Magistratura, iniciada em 1995, colacionou uma legiao 
de amigos e do admiradores, por nunca fazer concessöes a desumanização da atividade 
jurisdicional, combinando a formação técnica, com vasta formação poiltica, histórica, 
poética e literata, ao ponto de todo 0 acervo qua colecionou ao longo da vida hoje cornpor 
urna sala de teitura pUbtica na cidade de JardinOpolis, por ação generosa da companheira 
de toda sua vida e dos seus amigos. 

Assiduo frequentador de Jardinópolis e adrnirador de Silva Jardirn, sobre quern 
preparava uma palestra a ser ministrada nesta cidade. Arnante de Iivros e das histOria 
ferroviária, a destino quis que seu valioso acervo de livros, encontrasse abrigo num 
espaco dessa Camara, antiga morada ferroviaria (uma de suas paixOes pelo pal ter sido 
ferroviario). Assim, casa e Jardinópolis passarn a contar com urn dos rnais importantes 
acervos literarios da região, quantitativa e qualitativarnente, corn o potenciat de atrair 
leitores, pesquisadores e turistas. 

Homem de agucada visão da reatidade e sernpre disposto a partilhar 
conhecimentos corn os que a cercavam rnerece ser acolhido corno cidadâo desta cidade, 
merece essa homenagem pOstuma, par já marcar a histOria jardinopolense de urn modo 
tao substancial. 

Aqul nesta cidade repousa seu acervo titerário, que já atrai a curiosidade dos 
cidadâos para a literatura e para urna visäo aguçada sobre a vida, cornplexa e bela, como 
a via a juiz Amauri Vieira Barbosa. 

Seria urna honra para seus amigos e farniliares ver a Juiz Arnauri acoihido corno 
cidadão jardinopolense, como integrante da rnernória imorredoura desta bela cidade. 

São os termos em que se pede deferimento. 

Jardinopolis, 27 de marco de 2019 
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Amauri Vieira Barb osa era juiz titular do Vora do Trabalho de Cajuru (15 Regiao) 
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Anamatra divulga nota de pesar polo falecimento do juiz do Trabaiho Amaud Vicira Barbosa 

I &A'sociado W1.10 	I  - Associacao Nacional dos Magistrados da' J stka do Trabhlha... 

namatra manifesta seu profundo pesar I pelo passarnenio " 

,03/2019 

Oqth 

Amauri Vieira Barbosa, juiz do Tribunal Regional do 

15'  Regiâo (SP) e seu associado ha mais de vinte anos.. 

Associacão tambem se solidariza, neste momenta de infortünio, corn 

familiares, amigos e colegas do juiz Amauri, externando seu lamento 

tao dolorosa, traumática e inesperada perda. 

4 de janeiro de 2019. 

Guimarâes Feliciano 

Presidente da Anamatra 

A Amatra 15 (Campinas e Regido) tambem divulgou nota de pesar e homenageou o magistrado, em texto escrito pelo 

juiz Jodo Baptista Cliii FHho, titular daY Vara de Trabaiho de Araraquara (SP). Con (ira abaixo: 

215 



- ;03/2019 	 Anamatra divulga nota de pesar polo falecimento do juiz do Trabaiho Amauri Moira Barbosa 

:1 t.totadei,esaroelofIecirnentodoiuiz4a,iauriVieiraBarbosa 	 — 

1Y uquevOceprbcura. 	 &Associado — 

f A ASSOcIAcAO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIA DO TRABALHO DA 15 a REGIAO - AMATRA XV vem a 

V 	páblico manifestar seu pesar pelo falecimento do associado, Juiz Titular da Vara do Trabatho de Cajuru/SP, 

Doutor Amauri Vieira Barbosa, ocorrido no dia 03 de janeiro de 2019. 

Amauri Vieira Barbosa iniciou sua carreira no TRT-15 aprovado no VI Concurso da Magistratura em 1995, foi 

empossado como Juiz Titular de Vara em lode janeiro de 2000, tornando-se titular da Vara de Cajuru em 21 de 

janeiro de 2002. 

Na rnemoria dos que conviveram corn ele sobrarñ a ideia de quern poderia divergir sempre, um homem critico, um 

homem sempre atento, mas urn homern chelo de gaihardia que poderia ser o major dos contendores verbais, mas 

não cultivou inimizades, nâo sobreviveu a sua educaçâo e bom humor nenhurn advers5rio. 

Amauri era urn encantado peto futebol, mas transformava esse aspecto da cultura brasileira em urna verdadeira 

festividade de riso e de análises, tanto técnicas quantos sociotógicas, transformando o pequeno e inütil dos mais 

importantes assuntos, em uma relevante questâo cia cultura brasileira. 

Arnauri era urn rnagistrado humanista, capaz de inserir numa inspecâo judicial o toque genial de quem 

transformava Rajão, urn cachorro, em urn verdadeiro elo de Iigacão entre um empregado e urn ernpregador 

resistente que, afinal, chegaram a conciliacao. 

Hoje encantou-se, mas deixou a todos nós que conviveram corn ele o encantamento de saber que, para ser 

magistrado, nâo ha nenhuma necessidade de abandonar a suavidade e a cortesia. 

A AMATRA XV lamenta profundamente o fatecimento de urn grande magistrado e amigo, prestamos aqui nossa 

sincera hornenagem pelas suas inestimáveis reatizacOes em sua trajetória e oferecemos o apoio aos seus 

farniliares, arnigos,jurisdicionados e servidores para um pouco de conforto nesse momento difEcit. 

Marcus Menezes Barber mo Mendes 

Vice-Presidente da AMATRAXV 
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uguevoceprocura' 	 et 	 LAssociado 

Homenagem ao juiz Amauri Vieira Barbosa 

Arnauri Charrua, o Barbosinha, Amauri da XL, Amauri Companheiro, Amauri de itararé, Arnauri do Bocajuruniors, 

da Feijoissima, bancãrio, tricolor, cronista, dos livros, arnante da tradiçâo ferroviaria, Amauri da Daninha, o pal do 

Henrique, e ate Amauri "Jo5o Cliii", nurna das anedotas concretas que criou em urn dos desconfortos da vida. 

Urn comunista anárquico dernocrático, urn mexicano revolucionário de espirito, radical, corn toda exaitaçao que 

essa palavra rnerece, forjado em autenticidade. 

Sabia valorizar urna amizade, opondo-se, provocando. V5rios telefonemas, de oitivas longas, deixando clara que 

"admirava discordando". 

Parceiro de ironias. E como sinto faita de rnais gente assim! Parceiro de jornadas botequeiras, peias paradas da 

Alta Mogiana. Parceiro de devanelos. 

Esteve presente nas bodas de ouro, na comenda e na partida do meu pal. 

Urn defensor do Direito do Trabalho, tao necessário por esses dias. 

Amauri, demasiadamente hurnano, como a certeza da partida, mas não sern rnernórias. 

Vai, Amauri, "vai ser gauche na vida" e, quern sabe, além dela. 

Joao Baptista Cliii Fiiho 

Juiz titular da 3 a  Vara do Trabalho de Araraquara/SP 

< Anterior (fimprensa/noticias/27427-vice-presidente-da-anamatra-comenta-declaracoes-de-bolsonaro- 

sobre-possivel-firn-da-justica-do-trabaiho) 

Proximo > (/imprensa/noticias/27425-nota-a-imprensa) 
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Seu norne 
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LAssociado I 

Enviar 

ft SHS Qd. 06 BI. E Conj. A - Salas 602 a 608 - Ed. Business Center Park Brasil 21 CEP: 

70316-000 - BrasIlia/DF (https:/!goo.gI/maps/DePshjcvzSA2) 

to +55 61 3322-0266 (tel:+55-61-3322-0266) 
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HOME 	NOTICtAS ) CtDADES 

Em virtude do impacto, a vItima não resistiu e morreu no local 

Morador de Ribeirão Preto morre em acidente na Rodovia 
Abraão Assed, em Santa Cruz da Esperança 

Arnauri Vieira Barbosa, de 57 anos, invadiu faixa contrãria da via e bateu de 
frente corn veiculo 

£ JDAO CAMARGO 0 04 JAN 2019 10H35 
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2019 	 Morador de Rjbeirâo Preto niorre em acidente na Rodovia Abraão Assed, em Santa Cruz da Esperanca - Notidas - Revide 

/ 	
sentido oposto Amauri era Juiz da Vara do Trabaiho de Cajuru 

I Segundo inforrnaçOes do Boletim de Ocorrência (B.O.), o magistrado trafegava pela 

via quando, para näo bater no velculo que seguia na sua frente, acabou invadindo 

faixa contrâria e colidiu de frente corn urna caminhonete. Em virtude do impacto, a 

vItima não resistlu e rnorreu no local. 

o motorista e a passageira do velculo atingido tiveram algumas lesôes e foram 

socorridos no Hospital de Cajuru e, na sequência, transferidos aos hospitais de 

Mococa e Ribeirâo Preto, respectivamente. 

A perIcia foi acionaçJa e compareceu no local para apurar os fatos. 

Foto: Pedro Gomes 

4 ACH)ENTE 	4 R000VIA 	4 SANTA CRUZ DA SPERANçA 
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