
JUSTIFICATIVA 

Queremos com esse Projeto de Lei, homenagear com o Título de 

Cidadão Joseense, o Senhor José Adair Cavichi do Amaral, nascido 

em Itajubá, no dia 20 de agosto de 1950, filho de Laura Cavichi do 

Amaral e de Sebastião Messias do Amaral. 

É casado com Maria da Penha Aguiar Amaral e tem dois filhos, 4 

netos e um bisneto. 

Foi proprietário de farmácia em 1988, no recém criado bairro das 

Chácara Reunidas, onde colaborou na fundação da ASSECRE – 

Associação das Empresários das Chácaras Reunidas. 

Foi também criador no bairro do primeiro laboratório de medicina 

ocupacional, hoje com sede própria  

Instalou sua clínica CFE – Clinica de Fisioterapia e Esporte, na Vila 

Ema e logo depois transferiu-se para o Bairro Jardim Satélite. 

Em 1970, passou a exercer a função de auxiliar de enfermagem, na 

Santa Casa de Misericórdia, passando pelas empresas; Fabrica 

Rodosá (Rhodia), Ericsson do Brasil, Ibrape (Phillips do Brasil) e logo 

em seguida se aposentando por tempo de serviço. 

É membro ativo do Rotary Clube do Jardim Satélite e sua grande 

paixão é com a Maçonaria onde desde 2001 é membro ativo da 

GLESP - Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, em 2014 

foi Presidente da loja maçônica ARLS – Cavaleiros Unidos do Vale 

do Paraíba, como representante do Clube de Serviços da Maçonaria, 

foi membro da FCCR – Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em 

2017 foi Presidente do COMAJ – Conselho da Maçonaria Joseense 

e em 2019 passou para o grau 33 da Maçonaria. 

O Sr. José Adair Cavichi do Amaral, mais conhecido popularmente 

por Cavichi, exerceu várias atividades voluntárias e participação 

popular em São José dos Campos e região. 

Esse é uma pequena biografia do nosso amigo Cavichi, o qual 

propomos esse projeto de Lei, para que ele possa ser o novo Cidadão 

Joseense de fato e de direito. 
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