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** DECRETO LEGISLA TIVO N° 007/2017 0\:0\: 

(Dispõe sobre a concessão de Título de Honra 
ao Mérito ao Senhor João Valdir Barbosa de 
Meio.) 

A cÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, no uso de suas 
atribuições legais, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica concedido o Título de Honra ao Mérito ao Senhor João Valdir 
Barbosa de Meio pelos relevantes serviços prestados em prol do município de Biritiba 
Mirim. 

Art. 2° - O Título de Honra ao Mérito de que trata o artigo anterior, será 
entregue em Sessão Solene especialmente convocada pela Presidência, na Câmara Municipal 
de Biritiba Mirim ou em outro local designado. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo 
correrão a conta das dotações próprias do Orçamento vigente. 

Regi 
no Quadro de Edi . 

Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

MIRIM, 25 de abril de 2017. 

ROBÉRIO DE AL IDA SILVA 
2° Secretário 

na Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, publicada e afixada 
I mesma data supra. 

vi YVLA 
BARBOSA RENNER 

* Autoria do Projeto: Vereador Luis Carlos dos Passos 
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BIOGRAFIA 

JOÃO VALDIR BARBOSA DE MELO 

- 

Natural de Biritiba Mirim, nascido no dia 24 de junho de 1954; 
Filho de Faustino Barbosa de Meio e Olga de Oliveira Meio; 
Casou-se com Cecilia Morcina de Meio em 1981, Com quem teve dois filhos, João Paulo 
e Cinara; 
Avô de uma neta chamada Laura com 4 anos; 
Há 20 anos atrás se aposentou. 

Ainda jovem começou trabalhar para ajudar seus pais nas despesas da 
casa, de manhã trabalhava na roça, a tarde ia para o colégio e a noite dava aulas de 
datilografia; Logo descobriu que tinha o dom pela música, e em 1970 gravou um LP com 
o Coral Santa Cecilia de Salesópolis em Aparecida do Norte, juntamente com o grupo de 
músicos chamado OS NÔMADES composto por: João Valdir, Sansão, Vicente Moraes, 
Toninho Moraes e Nelson, que por anos seguiram fazendo shows em eventos 
comemorativos, festas de casamentos e em casa de amigos; 

Há 25 anos atrás começou a participar no Coral São Benedito da 
Paróquia São Benedito de Biritiba Mirim, que até hoje participa assiduamente tocando 
vários instrumentos musicais; No final dos anos 90 começou a ministrar de forma 
voluntária em algumas comunidades do município, e em sua própria residência aulas de 
músicas e de instrumentos musicais, chegando a ter mais de trinta alunos; 

Infelizmente no início dos anos 90 descobriu que estava com uma 
doença chamada Degeneração Espino Cerebelar que causa dificuldade na fala e na 
locomoção motora, como a dificuldade de se locomover que a cada dia se torna mais 
intenso, há sete anos teve que admitir que iria depender de uma cadeira de rodas para 
se locomover. De uma família de seis irmãos, dois irmãos desenvolveram a doença . 
Mesmo com a doença que vem se agravando lentamente João Valdir não deixa de 
cumprir com seus compromissos familiares e sociais .... João Valdir é Exemplo de Pai, de 
Família, de ser Humano, de Humildade e de Amigo, sempre com o sorriso rosto pronto 
para atender aqueles que por uma razão ou outra o procura, por tudo isso considero 
merecedor deste título de honraria por parte deste legislativo. 
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