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TERRA DA MALAGA 

EMENTA: 
`Concede 	Titulo 
Senemerito no 
ORIOLI, pelos,  re1E 
prestados no povo e 
Jardinbpolis." . 

ARTIGO 1°) Fica,.-concedido o Titulo -_de Cidadao 
Benemerito ao Senhor -ANTONIO VALENTIN ORIOLI; pelos relevantes servicos 
prestados ao povo e. ao municipio de Jardinopolis. 

ARTIGO 2°) Este Decreto Legislativo,entrara em vigor 
na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.'= 

Jardinopolis, 04 de Outubro de 2017. 
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Lindenilt n a Silva Ganda 
Vera ador 

Camara Municipal de ✓ardindpolis-SP 
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TERRA DA AANGA 

JardinOpolis no dia no 

Fernandes Orioli. 

maternos da Espanha. 

esposa: Marc 

Lidiane Ojoli 

Farias, sendo 

Isabela Orioli. 

prestigiou 

homenageado 

egocentrismo. 

Aos 09 aff&1a tiliha as tarefasho sItlo no Córrego 

dos Lucianos TrabalhouraoSr Joanñn Pizourussacolhendo Jimâo e manga, 

na coiheita de algodâo âfaénda Guanaba?a, pára o Sr. Adib Rassi, para Os 

Jacomini e na fazendinha. Aos 10 anos de idade ete já Ia corn seu pal coiher 

frutas na roca em Araxá-MG, depois passou a buscar frutas no estado de 

Goiás. Quando corneçou a trabalhar no tinha nada, nern uma bicicleta. 

Começou comercializar frutas em 1973, fez sociedade corn seus irmãos, cujo 

norne da empresa era "lrrnâos Orioli". 

Assim, desde a sua juventude o hornenageado 

passou a prestar serviços relevantes para o rnunicIpio e para a população de 

Jardinópolis, inclusive contribuindo forternente para a geraçäo de ernprego e 

renda no rnunicIpio. Ern época de safra chega a empregar 100 funcionários! 
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TERRA DA MANGA 

Sempre trabalhou lado a lado corn seus colaboradores. E urn empreendedor 

nato! Podemos notar que sua garra e perseverança o transformaram nurn 

cidadão e empresário bern sucedido. Ele declara que o segredo do sucesso é 

trabalhar muito. - 

homenageado durante 

soclais e beneficentes; 

criança, projeto Gabi (c 

vezes que arrernatava i. 

memorial da [ara,  It 

festa cia lana, eñfith,.sei 

da famIIia, se 

asilo. 

Alérn de gerar emprego e renda no municIpio, o 

Ja sua. vida sernpr-e-se envolveu em vários projetos 

pre-fez d( 5( 5açöes pare o"asilo", festa da lapa, casa da 

icas daqul de Jardinópolis), auerrnessesda igrela. As 

30 

da 

seenvolveutom as açöes 

te/hbje junt?latinhase garra.fas \  pets do. consumo 

o corn meio ambiente, depois vencle e doa Para o 

do seus 

Nestas cSpciitöes a tiulo que Ihe será concedido e 

justo e 

n, canto corn o a polo de lodos as Pares desta 

Casa de Leis 
	

1resentematéria; 

Vereador 
Camara Municipal de Jardinópolis-SP 
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TERRA DAMPJ'IGA 

DAMS PAI4A TITULO DE CIDADAO 

AUTOR: 

NOME: MTONIkO V 
DATA NASCIMENTO: O 1 
NOME DA ESPOSA(0):  

LOCAL DE NASCIMENTO: 

QUMWO VEIO PARA JAW) 

PA!: 
FILL&(;Ao 	 - 

OL i 

FILHOS: 1. 7'\tt 

casado corn 

2. l)nMi 

5. (1 VVz 

casado corn 

6. 

cajadocom 9!LQiYDA 
3iop; C/ - N1sjo$ 

N° NETOS: 6 	 N° BISNETOS:_________________ 

LOCAL ONDE TRABALHAVA: 

OUTROS DADOS QUE JULGAR NECESSARIO: 



Senhor Antonio Valentim Orioli nesceu no dia 02/04/1955, no municipio de Jardinópolis-SP, casou-
se e teve 4 filbos corn sua primeira espose, etualmente vive corn sua segunçla esposa na qual teve 
rnais 2 fllhas e dois enteados. 

Seus avós paterno veio da Itiia e avô materno cia Espenha. 

"Os flihos so a herança do Senhor. 

Na cultura atual As pessoas estho ocupadas dernais pare terem filhos e no querern gastar 
dinheiro. Cultura na qual esté sendo baseada no egoIsmo." 

Antonio sempre se envolveu rnuito cam a trabaiho é contava corn a equipe (mae de seus flihos 
pare educaçao) ele dizia que era pare dar a meihor pare seus filhos e nao o verern passando pelo 
que ele passou (dificuldades), pare dar urn futuro meihor pare as filbos. Dizia que sempre 
trabalhou muito pelos fiihos. Notarnos a arnor incondicional que teve por seus flihos, se doando 
integralmente seu trabalbo e sern egocentrisrno. 

Desde 9 anos já tinha as tarefas no sitlo no córrego Luciano, urn tratava as galinhas, outro regava 
a horta, autro irmâo tratava dos porcos, outro ia buscar leite pare as mais pequenos na fazenda 
dos coqueiros. 
Trabalhou para o Sr. Joanirn Pizourusso coihendo Iimao e rnanga , na coiheita de algodao na 
fazenda Guanabara, pro Adib Rassi, no Jacomini e na fazendinha. 
Aos 10 anos de idade ele jâ Ia corn seu pal 
José Orioli colher frutas na roça em Araxá-MG, depois passou a buscar frutas no estado de Goiás. 
Quando corneçou a trabaihar nâo tinha nada, nern urna bicicleta. Entraram apenas corn serviço, 
p015 nenhurn de seus irrnâos tinha dinheiro. 
Corneçou comercializar frutas desde 1973 a partir do rnomento que tirou sua CNH e fez sociedade 
corn seus irmos cujo nome da empresa era "irmaos Orioli" Quinzim tornava conta da lavoura, Sr. 
Antonio da coiheita, Jose Luiz cia parte de transporte e Devanir cuidava da parte de 
cornercializaçâo no Ceasa 
Tinha q garirnpar as frutas naquela época, nao havia pornar, as pornares era apenas dos grandes 
fruticultores. 
Ate hoje junta latinha e garrafas pets do consurno da farnilia no barrack se preocupando com 
rneio ambiente (para nâo ir diretamente pro lixo, sendo reciclado) coma seu passe tempo e depois 
vende e doa para asito! 
Ern época de safra chega a empregar 100 funcionSrios! Sernpre trabalhou ao lado a lado do 
çolaborador. 
E um empreendedor nato! 	 - 
Podernos notar que sua garra e perseverance o tornou um homern bern sucedido. 
Envolvia seus filhos a serern ern partes dependentes dde, Para mostrar que precisamos confiar 
nas outras pessoas! Urn hornem seguro, corajoso que nao tern medo de nada. 
Urn hornern bern participativo na sociedade. 
Se envolvendo em vários projetos socials e beneticentes tais coma: 
-Doaço pro asilo, festa da lapa , case de criançe, projetoGab! (criança daqul de Jardinópolis), 
querrnesses cia igreja sernpre ajudou. 
-As vezes que arrernatava urn bol, doava novarnente pare o leiiäo. 
-contribulu com ajuda de outros no memorial da lapa. 
-Já dou dinheiro Os fogos da lapa e também jth arrecadou. 

Senhor Antonio declare que o segredo do sucesso é trabaihar muito 

Na época ern que era costume as crianças pedirern boas festas, todo ano nova ele ia ao rnercado e 
comprava um monte de doces e bolachas pare as crianças que passavarn pedindo boas testes!! 

'tie é urna boa pessoa, ele tern coração born, as vezes tern pessoas que prejudice ele, ele ajuda a 
pessoa, urn hornem trabaihador, nao tem preguiça Luis Afonso Zaparolh Dal Sasso presta 
acessória financeira. 

"Ele trabaiha de domingo a domingo, e quando está de férias ele está arrahcando toco. Quem fez 
o que ele fez" Danilo Rodrigo Orioli filho 

De primeiro 0 seu irrnâo José Luis ia vender no Ceasa de Sao Paulo, depois começaram a vender 
consignedo para as cornerciantes de Ia: Jaime Bonela e Ferrarese, Luis carlos Pegoraro. 

O que você achou da parceria cam seus irmâos?: Foi nosso caminho, nâo tinha outro, foi boa a 
parceria. Se não fossernos unidos nao ia pare lado nenhurn. Sern duvida ele diz que 4 importante 
ser unido corn a familia para ter sucesso. 



E o que vc tern a dizer Para as familias que nào so unidas? Estão perdendo muita coisa 

Hoje vocé considera sua familia unida? Sim ate hoje. 
Ter a uniãa para ter base 
Qual o conseiho Para a uniào?? 
Tern que ser bern tolerante corn a farnIlia e hurnilde. 
Para quem sente que a farnilia no é unida Coma que faz Para ser unidos? Quando é desunida no 
é de urna hora pra outra que se torna unida, cada urn deve procurar a carninho da uniàa, rnuitas 
pessoas quer que vai procurar por ele, rnas é ele que tern que procurar. 

Qual sua viso a dinheiro? 0 que vc pensa do dinheiro? Urn rnau necessário. 
Perguntel porque rnau? Ele disse porque sobe rnuita pra cabeça cias pessoas, e sem ele nâo vive. 

Qua[ seu conseiho pra quern querjuntar dinheiro? 
Trabaihando e levando a sarte é pedir a Deus pra ajudar e agradecer quando é ajudado par Dais, 
nunca pisar em alguérn. 

Você cansidera que Deus he ajudou?? 
Sern Deus no faria nada. 

Lidiane Orioli Lade (filha) 


