
Denomina de ARLINDO GABRIEL DOS ANJOS
"BADECO" o  prédio  localizado  na  Avenida
Eduardo Zambianchi, 101 Villa Industrial.

Art.  1º  Denomina  de  ARLINDO  GABRIEL  DOS  ANJOS

"BADECO" o  prédio  localizado  na  Avenida  Eduardo  Zambianchi,  101  Villa

Industrial.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão

por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente

e suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Jaboticabal, 15 de outubro de 2021.

PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
Vereador - PATRIOTA 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,

  ARLINDO GABRIEL DOS ANJOS “BADECO” nasceu no Distrito

de Córrego Rico Distrito em Jaboticabal em 30 de Março de 1955, filho de Oscar

Gabriel dos Anjos e Maria Cândido Gabriel dos Anjos. Carinhosamente conhecido

como “Badeco”, apelido que ganhou ainda jovem nos campos de futebol.

Casou-se em 21/10/1995 com Renata Daniela Vitta Gabriel dos

Anjos com quem teve duas filhas: Isabela e Isadora.

Formado pela Faculdade Moura Lacerda em Ciências Contábeis e

com Pós-Graduação pela UNAERP, dedicou aproximadamente sua vida toda a

Contabilidade.  Em 1981 montou seu próprio escritório de Contabilidade o qual

neste ano de 2021 completa 40 anos de existência. Sempre muito dedicado ao

trabalho construiu em Jaboticabal uma história na área contábil.

Esse homem simples, pai exemplar, honesto, trabalhador, mas de

valores muito simples, exemplo de profissional, marido carinhoso e de uma grande

humildade, gostava muito de ajudar ao seu próximo com muita atenção e carinho.

Faleceu em 08 de setembro de 2019, aos 64 anos.

Assim, tenho a honra de homenagear Arlindo “Badeco” para que

seu nome possa ser registrado, como reconhecimento de nossa história. 

Diante  do exposto,  contamos com o apoio  dos nossos nobres

pares, para a aprovação da presente proposição. 

Jaboticabal, 15 de outubro de 2021.

PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
Vereador - PATRIOTA 
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