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PROJETO DE DECRETO Nº 3/2018

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
HONORÁRIO AO SENHOR JOAQUIM
VILAÇA DE VASCONCELOS.

O Povo de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA o seguinte
Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Carandaí ao SENHOR JOAQUIM
VILAÇA DE VASCONCELOS, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Carandaí.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 24 de abril de 2018.

GERALDO FRANCISCO GONÇALVES
Vereador
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BIOGRAFIA

O Senhor Joaquim Vilaça de Vasconcelos nasceu em Itaguara/MG, onde residiu até a

idade de 16 anos. Estava na 5ª série ginasial quando veio trabalhar na Companhia de Cimento

Vale do Paraíba, que explorava calcário para a fabricação do Cimento TUPI, em Volta

Redonda/RJ. Esteve morando com seu irmão na localidade de Porteiras. Seu irmão, Senhor

Valdo, já era funcionário (tratorista) da referida Companhia, desde 1952, tendo vindo ocupar a

vaga deixada  pelo irmão mais velho, Senhor José Vilaça, o qual fora convidado, ou melhor,

transferido para trabalhar na fábrica de cimento recém inaugurada. Em 1959, Dona Juvercina,

viúva, e três outras filhas vieram para Carandaí. Senhor Joaquim deixou a casa do Senhor Valdo

e passou a morar com Dona Tita e suas irmãs, à Rua Presidente Vargas, no Centro de Carandaí,

onde fez muitas amizades boas. No trabalho, nosso amigo Joaquim Vilaça começou como

servente, desempenhando tarefas árduas e perigosas, sem nenhum equipamento de segurança.

Durante os primeiros 9 anos, não conseguiu ir além de carregar caçambas com pedra marroada  e

outros serviços insalubres e perigosos. Após haverem aposentado o encarregado geral, Senhor

Itamar de Sá Nogueira, e com a vinda do Senhor Ezamilton Machado de Oliveira e família, em

1967, as portas se abriram para o Senhor Joaquim Vilaça de Vasconcelos. Dentro de curto espaço

de tempo e, por ordem do novo encarregado, após haver praticado com o irmão, Senhor Valdo, o

Senhor Joaquim começou a operar o trator, de lâmina, um D7D caterpillar, e trocar com seu

irmão, Senhor Valdo. Ao mesmo tempo, à noite, o Senhor Joaquim começou a ter gosto pelo

idioma inglês e começou estudar a sós, com o auxílio de uma gramática e mantendo

correspondência com uma garota americana. Na mesma ocasião, surgiram dois jovens do corpo

de voluntários da paz, que aqui vieram fazer intercâmbio cultural. Ted Kaminsky e Lavonne

Birdsall, os quais muito ajudaram ao Senhor Joaquim a pronunciar bem as palavras. Foi em 1970

que apareceu, vindo da Inglaterra, o geólogo William Manning para fazer um levantamento

geológico da reserva de calcário e dar sua opinião sobre a viabilidade de se construir uma fábrica

em Pedra do Sino, evitando assim o preço que se pagava pelo transporte ferroviário daqui para

Volta Redonda/RJ, e para que Carandaí pudesse receber o ICMS devido. Perguntado se havia

alguém que entendia inglês para trabalhar como intérprete, o Senhor Ezamilton  disse que o

Senhor Joaquim Vilaça poderia. Durante quase um ano, o Senhor Manning esteve em Pedra do
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Sino. No início, não foi nada fácil, mas deu tudo certo. Em 1972, veio outro geólogo para

pesquisar áreas próximas. Este último ficou três anos seguidos e de muito trabalho. Após a

construção da Fábrica e início da fabricação de cimento em Pedra do Sino, o forno começou a

dar problemas e quase não teve produção. Em 1977, foi mandado para fazer funcionar

continuamente o forno, um especialista, Senhor William Ricardson, com o qual o Senhor

Joaquim, novamente, desempenhou a função de intérprete, durante quase um ano. Seguem as

funções que o Senhor Joaquim exerceu antes da Fábrica em Pedra do Sino: servente, auxiliar de

serviços, calcimetrista, tratorista e, pela primeira vez, intérprete, com o Senhor Manning. Depois

de construída a Fábrica, trabalhou como controle da entrada de gesso, carvão mineral, intérprete

e supervisor de sondagem. Foi membro da CIPA e ficou em 2º lugar na eleição de operário

padrão em 1981, sendo medalha de prata. Todo ano era eleito membro da Comissão Interna de

Prevenção  de acidentes CIPA. Em sua vida particular, casou-se com Dona Maria do Carmo

Mendes Auais, natural de Antônio Carlos, a 14 km de Barbacena, professora de canto orfeônico,

vindo também, residir em Carandaí e trabalhar. Passou a fazer parte deste povo e desta cidade

acolhedora. Deste casamento, nasceu o filho José Márcio Auais de Vasconcelos, hoje com 44

anos de idade e subtenente da orquestra AMOS da Polícia Militar de Minas Gerais. Foi escoteiro

enquanto durou aquele grupo. É amado e respeitado pelos superiores e colegas. De seu primeiro

casamento nasceram duas netas: Mayra (18 anos) e Marinanne (12 anos). A Corporação Musical

Santa Cecília teve como Presidente, por um mandato tampão, o Senhor Joaquim Vilaça. Da

Sociedade de São Vicente de Paulo é participante também. Recebeu uma medalha de honra ao

mérito em 2011. Em 1992, o Prefeito Waldemar Bertolin decidiu fazer um trabalho de dragagem 

no rio Carandaí, e o escolhido para supervisionar os trabalhos e dar orientação ao operador da

draga foi o Senhor Joaquim Vilaça. Havia dezenas de curvas no leito do rio. A maior parte delas

foi eliminada para que o peso das águas não causasse desmoronamento. O rio foi aprofundado e

as rampas bem feitas. O topo do rio tem de 10 a 15 metros de um lado a outro. Foi um das obras

de grande destaque do Excelentíssimo Prefeito Waldemar Bertolin. Atualmente, existem dezenas

e dezenas de profissionais liberais, como médicos, dentistas, engenheiros de diversas áreas, que

tiveram aulas de reforço (inglês), com  Senhor Joaquim. O Senhor Joaquim se aposentou em 4 de

abril de 1984.


