
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° /19 
 
 

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 

COMENDA DO

 MÉRITO 

MUNICIPALISTA AO SENHOR VALTER 

DOS SANTOS HORA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, F AZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

  - 1 Fica concedido a “Comenda do Mérito Municipalista” ao Senhor 

“Valter dos Santos Hora”. 

 

 - 2 Os recursos necessários ao atendimento do presente Decreto, 

correrão por conta de verba própria consignada no orçamento 

vigente e suplementada se necessário. 

 

- 3 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 
Plenário dos Emancipadores, 12 de Setembro  2019 

 

 

 

ANDRESSA CERONI 
Vereadora - SD 
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JUSTIFICATIVA: 
 
 

Senhores Vereadores: 
 
 
É com grande satisfação que coloco para apreciação de Vossas Excelências, o 
Projeto de Decreto Legislativo, que concede a Comenda do Mérito Municipalista 
ao Senhor Valter dos Santos Hora. 
 
BIOGRAFIA DE VALTER DOS SANTOS HORA  
 
Filho de dois retirantes nordestinos Benedito Hora e Luzima Hora que venderam 
uma televisão preto e branco para vir de pau de arara de Passo de Camaragibe – 
AL em busca de uma vida melhor com um filho de três meses (Valmir irmão mais 
velho do Valter), Valter dos Santos Hora nasce em São Paulo no bairro do 
Belenzinho em 16/02/1985 filho do meio de pais heróis que não mediram esforços 
para criar seus três filhos Valmir, Valter e Vanessa, trabalhando em qualquer 
emprego que aparecia (garçom, auxiliar de serviços gerais, servente de pedreiro, 
doméstica e qualquer outro que aparecia). Valter iniciou sua vida escolar na 
escola Caetano de Campos na praça da república considerada a melhor escola 
pública do Brasil na época e que hoje é sede da secretaria estadual de educação, 
em 1998 aos treze anos junto a família mudou-se para Ilha Comprida - SP após o 
desemprego assombrar a mesma. Nesta situação começou a trabalhar aos treze 
anos junto ao irmão Valmir vendendo coxinha e refrigerante na praia, neste 
mesmo ano com os pais iam aos shows na praia durante a noite para juntar as 
latinhas para vender, posteriormente iniciou o trabalho como servente de pedreiro, 
estrativista de musgo, garçom nos quiosques na praia e manutenção de terrenos 
plantando e aparando grama. Neste período sempre estudando e fazendo os 
esportes oferecidos pelo Município onde com dezesseis anos já era campeão 
paulista de xadrez e faixa preta de Karatê tendo ganhado 15 dos 18 campeonatos 
que participou. Aos dezessete anos iniciou sua vida acadêmica nas Faculdades 
Integradas do Vale do Ribeira – Registro/SP fazendo a matrícula com um cheque 
emprestado do patrão mesmo sabendo que não teria como pagar as 
mensalidades do curso de Educação Física. No primeiro ano de faculdade 
devendo um semestre completo, apresentou seu primeiro projeto social que 
consistia em abrir as portas da faculdade para as crianças que morava no entorno 
da mesma para ter aulas de Karatê gratuitamente lecionadas pelo professor 
Valter Hora que em troca pedia uma bolsa de estudos. Projeto aceito pelo diretor 
e aos dezessete anos Valter lecionava aulas de karaté para 94 crianças de 
Registro - SP no período da tarde, só assim pôde concluir seus estudos 
acadêmicos se formando com honras e maiores notas de sua turma aos vinte 
anos e isso rendeu uma bolsa por indicação do próprio diretor da faculdade para 
pós graduação em Educação Especial Inclusiva na Universidade Santa Cecília 
UNISANTA – Santos/SP onde concluiu aos 21 anos sua primeira das três pós 
graduações que possui hoje. Assim começa o trabalho junto ao projeto Navega 
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São Paulo polo de Ilha Comprida e em 2007 passou em segundo lugar no 
concurso público como professor em Ilha Comprida empatado em pontos com o 
primeiro colocado ficando em segundo por ser mais novo, trabalhou durante seis 
anos na APAE de Ilha Comprida e em diversas escolas municipais, em 2013 
passou em terceiro de 59000 vagas como professor especialista em deficiência 
intelectual na secretaria de educação do estado de São Paulo. Em 2014 foi 
nomeado o terceiro mestre de xadrez do Vale do Ribeira sendo o mais novo do 
estado de São Paulo. Trabalhou como professor de fisiologia e cinesiologia na 
graduação da Unisep em Registro, professor na pós-graduação da Censupeg e 
Unisep. Nunca passou um ano sem estudar até hoje, e há seis anos realiza dois 
projetos sociais para ajudar aqueles que passam por problemas sociais e 
situações semelhantes a que ele já passou em sua infância sendo elas: 1. 
Campanha pé quentinho: que distribui 100 pares de meia e alguns pares de tênis 
a crianças de oito a dez anos em situação de vulnerabilidade no início do inverno; 
2. Natal Solidário: que arrecada junto aos grupos sociais que participa 
(maçonaria, Moto clube para maçônico, grupo cavaleiros de aço, associação de 
bairro) ao longo do ano brinquedos novos para distribuição na véspera do Natal. 
Hoje Valter aos 34 anos vive na Ilha Comprida há mais de 21 anos, é professor 
concursado no município e no estado, acumula cursos e títulos, tendo graduação 
em educação física, complementação pedagógica como segunda graduação, pós 
graduação em educação especial, pós graduação em gestão educacional, pós 
graduação em psicopedagogia, onze cursos complementares de 180 horas cada, 
19 cursos de curta duração e trabalha como formador de professores na cidade 
de Juquiá. E quando olha pra trás lembra de tudo que passou e o único 
pensamento que vem em sua cabeça é “Tudo valeu a pena e irá melhorar ainda 
mais, pois a história está apenas começando” e atribui todas vitórias a sua família. 
BENEDITO JOAO DA HORA NETO – PAI LUZIMA DOS SANTOS HORA – MAE 
VALMIR DOS SANTOS HORA – IRMAO VANESSA DOS SANTOS HORA – 
IRMÃ e nova família constituída: JANAINA MACIEL HORA – ESPOSA EMILY 
MARINA MACIEL – ENTEADA STELLA MACIEL HORA – FILHA  
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