
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 013/2022

que dispõe sobre
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO

GUAXUPEANO A DIOGO CRUVINEL
FERNANDES

O  Vereador  DONIZETTI  LUCIANO  DOS  SANTOS propõe  o  seguinte

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Fica concedido  TÍTULO DE CIDADÃO GUAXUPEANO A DIOGO

CRUVINEL FERNANDES.

Parágrafo Único - A entrega do título a que se refere este artigo será feita

em Sessão Solene previamente marcada pela Câmara Municipal de Guaxupé.

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

as disposições em contrário.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 013/2022

que dispõe sobre

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
GUAXUPEANO A DIOGO CRUVINEL

FERNANDES
Data de 

Nascimento:
: 23/05/1985

Naturalidade: São Bernardo do Campo/SP

Nome do Pai: :
Antônio  dos  Santos

Fernandes

Nome da Mãe: :
Carmen  de  F.  Cruvinel

Fernandes

Casado com: : Cláudia Cristina de Oliveira

Data do 

casamento
: 02/10/2015

Filhos :
Gabriela C. M. Fernandes e

Antônio dos S. F. Neto

Endereço: :
Rua  Renato  Marinho  de

Gouveia, 130, Ouro Verde II

Profissão : Fisioterapeuta

O  homenageado  é  filho  de  pais  guaxupeanos,  D.  Carmen,  aux.
administrativa e Sr. Antônio, metalúrgico aposentado, que em busca de oportunidade
e uma vida melhor, na década de 1970, foi embora junto a D. Carmen para São
Bernardo do Campo – SP, local onde Diogo Cruvinel Fernandes nasceu em 1985 e
viveu até seus 13 anos de idade, quando então seu pai se aposentou e, trazendo a
família, voltou a Guaxupé, em dezembro de 1998.

Já em Guaxupé o homenageado iniciou seus estudos na  E. E. Dr. Benedito
Leite Ribeiro (Ginásio) em 1999 e, em 2002, passou a estudar no Poli Valente, que
por motivos de horário seria mais viável uma vez que  Diogo havia iniciado minha
primeira atividade laboral, o seu primeiro emprego, que foi de empacotador no São
João Supermercados, empresa em que trabalhou até janeiro de 2004, ano em que
entrou para faculdade na primeira turma do curso de Fisioterapia da Universidade
Paulista  -  UNIP  campus  São  José  do  Rio  Pardo  –  SP.  Neste  mesmo  ano,  o



homenageado  serviu  ao  Tiro  de  Guerra  04010  em  Guaxupé  e  também  iniciei
atividades laborais como  office boy no escritório de advocacia Silva Ribeiro. Com
isso, Diogo ia ao Tiro de Guerra cedinho e, ao sair, ia direto para o escritório, no qual
trabalhava o dia todo e ao fim da tarde pegava o ônibus sentido a São José do Rio
Pardo - SP para ir a faculdade.

Em  janeiro de  2007,  devido  aos  estágios  em período  integral,  Diogo  se
mudou  para  São  José  do  Rio  Pardo  –  SP.  Em  fevereiro  de  2008,  de  volta  a
Guaxupé,  abriu sua primeira  clínica  de  Fisioterapia.  Ainda  em 2008,  sua  então
namorada à época (relacionamento que findou-se em 2010), ficara grávida e, em
abril de 2009, nasceu sua primeira filha, Gabriela, e, ainda em 2009, associado aos
atendimentos da clínica iniciou suas atividades laborais como fisioterapeuta na ILPI
Lar São Vicente, onde trabalhou até 2021.

Em  2010,  o  seu irmão,  agora formado  em  Fisioterapia,  juntou-se  ao
homenageado  nas  atividades  da  clínica  como  sócio  e,  ainda  em  2010,  juntos,
entremeio aos atendimentos da clínica em Guaxupé, íamos periodicamente a São
Paulo - SP para especialização em Neurologia na Universidade Gama Filho, campus
Bela  Vista,  e,  em 2015,  a  partir  de  um antigo  sonho  e  projeto,  também juntos
fundaram a  Associação  Filantrópica  Gabriel  da  Silva  Carneiro  -  Centro  de
Equoterapia  e  Equitação  de  Guaxupé
Equoespaço.

Ainda  em  2015,  Diogo  se  casou com  Cláudia  Cristina  de  Oliveira,
guaxupeana, professora de língua inglesa na E.  E.  Benedito Leite Ribeiro e,  em
2016, nasceu seu segundo filho, Antônio.

Em 2019,  especializou-se pela Universidade Estácio de Sá, campus Bela
Vista, São Paulo - SP em Fisioterapia Pediátrica e Neonatal.

Atualmente,  o  homenageado  está concluindo  especialização  em
Psicomotricidade pelo Instituto Rhema, campus Maringá - PR e, ainda em sociedade
com  meu  irmão,  mantêm a  empresa  de  fisioterapia,  agora  com  enfoque  a
atendimentos  domiciliares,  atuando também  como  coordenador  técnico  e
fisioterapeuta  na  Associação  Filantrópica Gabriel  da  Silva  Carneiro  -  Centro  de
Equoterapia e Equitação de Guaxupé Equespaço, fisioterapeuta na APAE de São
Pedro da União - MG e fisioterapeuta do programa GCE (Grupo de casos especiais)
da UNIMED Guaxupé.

Com muito amor a Guaxupé, Diogo Cruvinel Fernandes aqui  enraizou-se e
com estreitos laços alicerçou-se. Constituiu sua família, trabalha e cria seus filhos na
terra que o abraçou e o acolheu com muito carinho.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

 Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022


