
Art. 10. Fica outorgado ao 
^tlcta 

WILLL{N GON{ES DE SIQUEIR-{, a
MEDALHA DO MÉRITO DO LEGISLATfVO, pelos releyantes serüços prestados
à esta comunidade.
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DECRETO LEGISLATIVO N" O3/2Oí8

'Qubrga Medalha de Mértto do l*gíslo:tllx, ao AtlctÃ de Íwtebol
.WU.I.IAI,I «,ÜES DE SSIQTTDIRA,.

UARCELO ALESSAüDRO F'AVAIEçA, Presidente da
Câ:aara Municipal de Santa Fé do Sul, em cumprioento ao
disposto no inciso IV, do artigo 28, da Í*i Orgânica do
Município, f A ç O I A B E R que a Câmara Municipal
aprovou e eu pÍomulgo o seguinte Decreto L€gislativo;

Art. 2o. A entrega da medalha se fará em sessão solene da Câmara
Municipal, em data a ser marcada.

Câmara Municipal da Estáncia Tuística de Santa Fé do SuI,
29 novembro de 2018.

MARCELO FAVALEÇA
P ENTE DA C

Registrado em livro próprio mes

GI S N ROSSANO
IRETOIT AI]MI tgIRATIVO
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Art. 3o. Ae despesas decorrentes com a execução do presente Decreto
Legislativas correrão à conta de verba própria, constante do orçamento vigente da
Câmara, supiementada se necessário.

Art. 40. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

e publicado na forma da lei.
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O Vereador JOSE ROLLEUBERGITI, no ulo dc ruÀs
paeEogatlvas parleEe[trÍes, aptôletrta âo Colêrdo
PlenáÍlo, o sêgulnt.

pRoJETo DEDDcRrro LDcrsLATrvo N. 003/2018

«outoÍga Medalha de Mêrtto do Legislaflvo ao Afleta de Futebol .WTLLIAN
GOMES DE SrQrrErRA'.'

Art. 1". Fica outorgado ao Atleta WILLLAN GOMES DE SIeUEIRA, a
MEDALHA Do MERITO Do LEGISLATIVo, pelos relevantes serviços prestados à
esta comunidade.

O currículo adiante juntado, e que fica fazendo parte integrante do
presente projeto é bastante suficiente para concluir que o Jovem Willian Gomes
de Siqueira, ou como é conhecido Wilüar do Bigode faz-se merecedor da
"MEDALHA DE MEzuTO LEGISLATIVO", como sinal de reconhecimento do
graride cidadão, esportista e amigo do povo de Santa fé do Sul.

Wllllan Gomes de Slqueira , nascido em 19 de Novembro de 1986 na
Estância Ttrrística de Santa Fé do Sul. Filho de Raimundo Manoel de Siqueira e

Dirce Rigueira Gomes de Siqueira.

Willian é casado com a Santafessulense Loyse Coelho e fruto do seu

casamento são os filhos: Feüpa (6 anos), Mariah (3 anos) e Daniel (8 anos).

Willian começou a carreira no Guarani onde foi revelado em 2O04. Cedido

ao Atlético Paranaense em 2006. Em 2008 foi emprestado ao Toledo, junto com
vários jogadores do Sáo Paulo, para disputar o Campeonato PaÍanaense em

2008. E em 2009 Foi emprestado ao Vila Nova-GO, Para disputar o Campeonato
BrasileiroSérieB2009. www:camarasantaÍedosut.sp.gov.bt

e- ma il : c a m ara s a n tafe@h otm a i L co m
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Art. 2'. A entrega da medalha se fará em sessáo solene da Câmara
Municipal, em data a ser marcada.

Art. 3". As despesas decorrentes com a execuçáo do presente Decreto
Legislativas correrão à conta de verba própria, constante do orçamento vigente
da Câmara, supiementada se necessário.

Art. 4". Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

..IUSTIFICATÍVA:

A Medalha de Mérito do legislativo foi instituida nesta Câmara Municipa.l,
como honraria a ser concedida às pessoas que, reconhecidamente, tenham
prestado relevantes serviços à comunidade, ou que, através da arte, oficio,
atividade profissional ou desportiva, tenha se destacado e difundido o nome da
cidade.
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No começo de 201O, Willian conseguiu rescindir o contrato com o Atlético-
PR e após longa negociação foi anunciado como novo jogador do pigueirense. No
Campeonato Catarinense, o Figueirense terminou em terceiro lugar, na qual foi
artilheiro do torneio e escolhido o craque do campeonato. No Campeonato
Brasileiro da Série B de 2O 10, liderado por Willian e Roberto Firmino, o
Figueirense fez grande campanha, chegou a ser líder do campeonato e terminou
como vice-campeão, garaltindo acesso à Série A de 2011. Nesse período, Willian
ganhou o apeüdo de "Mate l,eáo" por ser caÍTasco do rival Avaí.

Resultado da ótima temporada no Figueirense, Willian realizou exames
médicos em 1 1 de janeiro de 201 1 no Corinthials e na manhã do dia 12
conheceu os companheiros, entÍe eles Ronaldo Fenômeno, antes de treinar a
parte lisica na academia do clube. Por questões burocráticas, Willian só esteve
disponível para jogar a partir de 28 de jaaeiro, dia de sua apresentação oficial
como jogador do Corinthians.

Sob a desconfiança comum entre os corintianos, o atacânte ainda náo
tinha currículo um apeüdo pomposo ou uma trajetória recheada por títulos e

passagens por clubes europeus, mas cinco meses depois de sua chegada, é ele
que caÍTega o rótulo de principal artilheiro do time no início do Brasileirão 2011
junto com o Liédson. No frnal, se tornaram campeôes e conquistaram o Penta
Campeonato Brasileiro pelo Corinüians. Juntamente com o titulo que levou da
Libertadores e Mundial pelo Corinthians.

Willian foi vendido ao clube ucraniano Metalist por US$ 5 milhões (cerca
de R$ 2O milhões) após a participação do Corinthians na Copa Libertadores da
América de 2012.

No dia 14 de julho de 2013 ele acertou sua volta ao Brasil pra jogar no
Cruzeiro. Ele foi envolvido numa troca pelo armador Diego Souza. O time
ucra-niano pagou 6 milhões de euros no passe de Diego e cedeu também o

empréstimo de Willian por um ano. Sua estreia foi logo na partida contra o

Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, e maÍcou seu primeiro gol contra o

Flamengo, pela Copa do Brasil.

Em 2013 o Cruzeiro conquistou o CamPeonato Brasileiro, feito que náo

conquistava desde 2003, Willian foi fundp'nental para a coÍrquista do troféu,
sendo decisivo sempre que entrava. Caiu nas graças da torcida devido à mística
do bigode que usa até hoje. No dia 24 de julho de 2014, após longa negociaçáo, o

Cruzeiro e o Metalist entraram em acordo com relaçáo à compra do jogador em

definitivo por 3,5 milhÕes de Euros.

Em l l de jaleiro de 2017, Willian acertou sua ida para o Palmeiras.

Willian assinou coÍrtrato com duraçáo de três anos com o Palmeiras, com

término em dezembro de 2019.

Em 26 de abril de 2017, pela fase de gnrpos da Copa Libertadores, Willian
maÍcou 2 gols na virada do PdmggA:.S"gh:t"8"HSE8ápJr em Monteüdéu, partida
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histórica pela confusáo generalizada entre os dois times e parte da torcida.
Willian terminaria o ano de 2Ol7 como artilheiro da equipe com 17 gols,
superando o capitáo Dudu (16 gols) e o colombiano Miguel Borja (1O gols).

Neste ano Wilüan está prestes a se sagrar Campeão Brasileiro mais uma
vez, mas agora pelo Palmeiras.

Sala das Sessôes Dr. do AmaÍal Ribeilo,
22 de 2014.
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