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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Concede o Titulo de "Cidadão Bauruense" ao Doutor 

MAGNO MIGUEL GARCIA VARGAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe confere o Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do 

Município, DECRETA: 

Art. 1° - Fica concedido o Título de "Cidadão Bauruense" ao Doutor 

MAGNO MIGUEL GARCIA VARGAS. 

Parágrafo Único - A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão 

Solene previamente convocada, em comum acordo com o 

homenageado. 

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

Bauru, 05 de novembro de 2018 . 

ALEXSSAND O BUSSOLA 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Amparado nestas três vertentes, Magno Miguel Garcia Vargas 
pode orgulhar-se de três grandes papéis que exerce: dedicado médico 
oftalmologista, abnegado pai de família e filho amoroso e presente. Três predicados 
que, segundo ele mesmo, jamais seriam possíveis sem a tríade foco, fé e força. 

Nascido em Birigui, interior de São Paulo, em 15 de agosto de 
1976, Magno foi criado em Mirandópolis, também no Oeste Paulista. 

Filho dos professores de matemática e física, Nivaldo Vargas 
Barrionuevo e Fátima Garcia Vargas, Magno teve no incentivo aos estudos um dos 
principais pilares e herança dos pais que sempre deixaram claro que o esmero no 
aprendizado seria a única e legítima ferramenta parà a mudança de vida . 

Apesar da medicina ser um sonho antigo, a infância e 
adolescência do são-paulino Magno tiveram no esporte outra importante ferramenta 
de desenvolvimento pessoal. Meia habilidoso nos gramados e pivô incansável nas 
quadras de futsal, por pouco não ingressou carreira profissional no mundo da bola. 

Perdemos um craque, mas ganhamos um médico amigo que ama 
a profissão mas que também não faz questão de esconder uma de suas maiores 
qualidades: doutor Magno é gente que gosta de gente! 

A facilidade de relacionamento pessoal, talvez herdada do pai, o 
querido professor Nivas como é conhecido em Martinópolis, carisma conjugado à 
disciplina ensinada, principalmente, pela dona Fátima, deram a Magno habilidades 
necessárias para driblar circunstâncias longe dos gramados ou quadras. 

Aos 12 anos, se viu na função de irmão-mais velho e pai nas 
"horas vagas" da então pequena Ana Laura enquanto os pais lecionavam. Daí o 
amor à cozinha. Mais um predicado que só quem teve que aprender na raça sabe 
como valorizar de verdade! 

Raça que também precisou demonstrar ao sair da casa para 
estudar em Araçatuba, onde concluiu o terceiro colegial, porta para o cursinho em 
Ribeirão Preto e o grande desafio de encarar a capital paulista numa época de 
muitos sonhos e dinheiro escasso. 

Num embolorado apartamento no bairro da Liberdade, dividido 
com muitos colegas e poucos metros quadrados, o centro de São Paulo para um 
jovem vindo do interior por pouco não se transformou em tentação traiçoeira na 
cabeça de um garoto aplicado, porém com sangue nas veias. 

Época de ultimato até do pai boa praça, porém firme como um 
diretor de escola tem que ser: "ou vai ou racha". Magno rachou: de estudar! 
Embrenhou-se nos livros e fez do pré-vestibular a chave para uma carreira sólida. 

Aprovado em Medicina, formou-se em 2001 pela fundação Padre 
Albino, de Catanduva, de onde partiu para aprimoramento técnico em cirurgia na 
Universidade de São Paulo (USP), na capital. 

Pretendia retornar à Mirandópolis, até que o coração falou mais 
alto. Na época integrante do estágio de residência médica em oftalmologia no 
Hospital de Base, em Bauru, conheceu a então bancária Roberta. 

A menina dos olhos tornou-se amor da vida! Ela o convenceu a 
permanecer em Bauru. Companheira e, acima de tudo, parceira, é mãe dos 
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pequenos Beatriz e Théo, bauruenses da gema que já legitimam os laços afetivos 
de doutor Magno com a Cidade sem Limites. 

A combinação "foco, fé e força" ganha no amor o quarto 
elemento. Em parceria com a esposa, turbina o empreendimento familiar no 
crescimento da loja especializada Magnus Noiva e Festa, administrada com o 
mesmo afinco por Roberta, sua companheira há 13 anos! 

Afinco semelhante ao que Magno demonstra - até hoje - quando 
veste o jaleco a serviço da rede pública municipal de saúde, nos atendimentos de 
urgência e emergência. 

O carinho com o ser humano, independentemente de classe 
social, vem no atendimento popular prestado na Roma - Clínica de Olhos, situada 
no Jardim Redentor, mas também na fidelização dos pacientes do Oftalmocenter, 
que mantém ao lado do amigo, colega e parceiro, Luiz Gustavo Biteli, cumplicidade 
cativada desde os tempos em que trabalhavam juntos em renomada clínica da 
cidade. 

A paixão por vinhos também é outra afinidade com o atual sócio e 
foi numa noite regada a muita conversa e uma bela dose de ousadia que a dupla de 
médicos decidiu apostar as fichas no empreendimento próprio também na área 
oftalmológica. O olhar estava aguçado também para o futuro! 

Cidadão bauruense com todo orgulho, doutor Magno orgulha-se 
de dedicar empenho máximo a tudo o que faz pela família e comunidade, mas 
reconhece. De nada adiantaria, seja nas vitórias ou dificuldades vencidas e por 
vencer, abrir mão da tríade: "foco, fé e força!" 

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa 
homenagem. 

Bauru, 05 de novembro de 2018 . 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando 

• sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

• 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá 

ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer . 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Relator 

É o nosso parecer. 

AVIDA SILVA 

Sala de Reuniões, em 

06 de novembro de 2018. 

( 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente Projeto de Decreto Legislativo foi 

aprovado em Discussão Única, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 12 de novembro de 

2018. Publicar e dar ciência ao homenageado. 

Após, arquive-se. 

Bauru, 13 de novembro de 2018 . 

ALEXSSANDR BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho. Seguem o Decreto 

Legislativo, sua publicação e ofício. Segue o 

processo para o arquivo. 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

~~~ 
RONALDO ::JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

Honraria entregue em Sessão Solene realizada 
no dia 11._ de ~lw; de ;;lo 1 g . 
Retornem os autoPâra o arquivo. 
Bauru,~ de ~Mn de 2,0lt 

~~JJ»c~ 
RONALDO JOS~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1796 
De 13 de novembro de 2018 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Concede o Titulo de "Cidadão Bauruense" ao 

Doutor MAGNO MIGUEL GARCIA VARGAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe confere o Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do 

Município, DECRETA: 

Art. 1° - Fica concedido o Título de "Cidadão Bauruense" ao Doutor 

MAGNO MIGUEL GARCIA VARGAS. 

Parágrafo Único - A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão 

Solene previamente convocada, em comum acordo com o 

homenageado. 

Art. 2° - te decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 
Presi ente 

INO DAVI DA SILVA 
1 ° ecretário 

Projeto de iniciativa do Vereador 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~[\..~~~ 
RONALDO Jd~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

' 
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Bauru, 13 de novembro de 2018. 

Prezado Senhor: 

Temos a grata satisfaçáo de comunicar que o Decreto 

Legislativo nº 1796, de 13 de novembro de 2018, referente ao projeto de iniciativa 

desta Presidência, que concede o Título de "Cidadáo Bauruense" a Vossa Senhoria, 

foi aprovado em Sessáo Ordinária realizada no último dia 12 de novembro de 2018 

por esta Edilidade. 

Sem outro especial motivo, valemo-nos do ensejo para 

apresentar nossos protestos de elevada consideraçáo e apreço. 

Ilustríssimo Senhor 

ALEXSSAND 

Presi 

Doutor MAGNO MIGUEL GARCIA VARGAS 

NESTA 

BUSSOLA 

Ofldo~-'º~' I.{-----.,..-
• µag s z. \ll}J>() no c11a __]J_J_J..LJ_I \_ 
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