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JUSTIFICATIVA 

 

Adilson Ribeiro da Silva nasceu em Wenceslau Braz, interior do Paraná, em 26 
de outubro de 1963, onde viveu uma vida simples na área rural até os 16 anos com 
seus 11 irmãos e os pais, Sebastião Ribeiro e Ana Ferreira. 

 
Em 1979 veio morar em São José dos Campos em busca de emprego e de 

uma vida melhor; até aquela data tinha concluído apenas o antigo primário (Hoje, 
Ensino Fundamental I), mas tinha expectativa de oportunidade de trabalho devido aos 
elogios que parentes faziam à cidade e a facilidade de se entrar no mercado de 
trabalho local. 

 
Aqui, trabalhou durante 18 anos na Ericsson e quatro anos na Amplimatic; há 

nove anos é funcionário da empresa Tecsys Brasil. No período conseguiu continuar 
sua formação: concluiu curso técnico, fez graduação, em Administração de Empresas, 
MBA em Gestão Industrial pela Fundação Getúlio Vargas e MBA Executivo 
Internacional com Ênfase em Gestão Industrial pela University of Tampa, nos Estados 
Unidos. 

 
Durante os últimos 30 anos tem sido responsável por implantar inovações e 

novas áreas em empresas nacionais e multinacionais, tendo participado de projetos 
na Alemanha, China, Estados Unidos e Suécia, sempre em sua área de 
especialização, a gestão industrial. 

 
É autor de dois livros sobre a relação entre os trabalhadores, os processos 

industriais e a aprendizagem frente à realidade das inovações tecnológicas e a 
adaptação das empresas ao avanço da chamada “indústria 4.0”. 

 
Como decorrência do trabalho profissional realiza regularmente palestras 

gratuitas sobre seus livros e experiência profissional nas escolas de ensino básico 
para o desenvolvimento das novas gerações. 

 
Sua ação não se restringe à atuação profissional, mas também realiza trabalho 

social através da Igreja Católica. Há seis anos criou e coordena o grupo “Motociclistas 
por uma ação social” em que arrecada fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis 
que são direcionados às pastorais dos Moradores de Rua, da Criança e da Saúde, 
além da Sociedade de São Vicente de Paulo. 

 
Também, é voluntário já há três anos no atendimento aos peregrinos que se 

dirigem ao Santuário de Aparecida; e, no “Dia das Crianças”, apoia atividades sociais 
com crianças que frequentam creche na Zona Norte de São José, em parceria com o 
“Moto Clube Guardiões”. 

 
Pelo exposto, o título de “Cidadão Joseense” representa o reconhecimento à 

contribuição de Adilson Ribeiro Silva para o desenvolvimento de São José dos 
Campos; portanto, solicito aos nobres vereadores a votação favorável a este Projeto 
de Decreto Legislativo. 
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Vereador - PT 


