
Denomina  de  "Geraldo  Baptista"  o
Departamento de Proteção e Defesa Animal do
município de Jaboticabal.

Art.  1º. Fica  denominado  de  “Geraldo  Baptista”,  o
Departamento de Proteção e Defesa Animal do município de Jaboticabal.

Art.  2º. No  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias
contados  da  data  da  publicação  desta  Lei,  o  Poder  Executivo  afixará
no  prédio  em  que  estiver  instalado  o  Departamento  de  Proteção  e
Defesa Animal a placa com a denominação de que trata esta Lei.

Parágrafo  único: na  hipótese  de  mudança  de  local
das  instalações  do  Departamento  de  Proteção  e  Defesa  Animal,  o
Poder  Executivo  afixará,  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias
contados  da  data  da  mudança,  a  placa  com  a  denominação  de  que
trata o artigo 1º.

Art.  3º. As  despesas  decorrentes  da  execução
desta  Lei  correrão  por  conta  de  verba  própria  consignada  no
orçamento vigente.

Art.  4º –  Esta  Lei  entrará  em  vigor  na  data  da  sua
publicação.

Jaboticabal, 23 de novembro de 2021.

DR. MAURO CENÇO
Vereador – PODEMOS

 
VAL BARBIERI
Vereadora - PRTB

Rua Barão do Rio Branco, 765  - CEP: 14870-330 – Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº  346/2018



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras.

Geraldo  Baptista,  nascido  em  19  de  agosto  de  1916,
filho  de  Vicente  Baptista  e  Feme  Grissia;  Natural  de  Bebedouro  –  SP,
depois habitou em Taquaral (Fazenda do Adriano) , e juntamente com seus
familiares transferiram residência para Jaboticabal em 1927, quando tinha
11 anos de idade,  vindo a falecer  em 09-11-2012 aos 96 anos,  no Lar
Acolhedor “São Vicente de Paulo”, onde residia. 

Com orgulho, contava a todos que estava juntamente com suas
tias na Praça Dr. Joaquim Batista, defronte a Catedral Diocesana de Nossa
Senhora do Carmo, no dia em que o “Herói Mimi Alemagna” partiu para
defender o Estado de São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932,
onde acabou por morrer no campo de batalha.

Era  popularmente conhecido por  “Geraldinho”  ou por  “Geraldo
dos Cachorros”.

Amante  dos  animais,  criava  vários  cães  que  sempre  o
acompanhavam;  cuidava  com  carinho,  comprava  marmitas  no  antigo
Restaurante do Gaúcho (Praça 9 de Julho) e outros locais para repartir com
seus animais de estimação.

Católico,  colaborador  paroquial,  autorizado  pela  diocese,
morou na Sede Social  Diocesana por décadas,  onde foi  recepcionista e
ascensorista do elevador. Foi sacristão na Sé Matriz Catedral Diocesana de
Nossa Senhora do Carmo, onde por anos batia o sino!

Exímio  desenhista,  fez  vários  projetos  de  casas,  prédios  e
de quarteirões futuristas.
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Uma  pessoa  popular,  muito  querida,  conhecida  por  boa
parte de nossa população, sendo a denominação ora proposta uma singela
homenagem que nosso município presta a uma pessoa simples porém de
enorme grandeza e generosidade.

Diante  do  exposto,  solicitamos  e  contamos  com  o  apoio
dos nobres vereadores para apreciação e aprovação da Propositura.

Jaboticabal, 23 de novembro de 2021.

VAL BARBIERI
Vereadora – PRTB

DR. MAURO CENÇO
Vereador - PODEMOS
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