
Denomina de  Valentino Bianco a  Rua F do
Loteamento  Colina  do  Bosque,  no  município
de Jaboticabal e dá outras providências.

Art.  1º  Fica  denominada   Valentino  Bianco a  Rua  F  do

Loteamento Colina do Bosque, no município de Jaboticabal.

Art. 2°  As despesas decorrentes com a execução da

presente  Lei  correrão  por  conta  de  verba  própria  consignada  no

orçamento vigente e suplementada se necessário.

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

publicação.

Jaboticabal, 11 de julho de 2019.

WILSINHO LOCUTOR
Vereador - PSB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,

O Senhor Valentino Bianco, nascido em 27 de Fevereiro de

1927 na cidade de Baselice- Italia , desde criança trabalhando como ferreiro

tinha um sonho, “Estudar e ser alguém“! Porém, com o advento da segunda

Guerra Mundial, este sonho não pode ser realizado. 

Com o final da guerra, a Itália passava por tempos difíceis, um

período  de  muita  pobreza.  Foi  então,  que  em 1954,  já  casado  com Lucia

Delcchio Bianco e pai de dois filhos, Rodolfo com 2 anos e Tarcisio, com 6

meses de idade, decidiu vir para o Brasil. 

Pelo fato de não ter podido terminar seus estudos e realizar

seu sonho, queria dar aos filhos a oportunidade que ele fora arrancada, a de

estudar  e  ser  alguém.  Veio  diretamente  para  Jaboticabal,  Visto  que  nesta

cidade  residia  sua  tia,  irmã  de  sua  mãe,  a  Sra.  Antonieta  Tresca  Zeoula,

esposa do Sr. Miguel Zeoula. 

Seu  primeiro  emprego  foi  na  empresa  Martins  Cruz,  do  Sr.

Osvaldo Cruz. Um ano de trabalho duro, dia e noite,  com a  ajuda de sua

esposa, foi o suficiente para constatar que no Brasil seria, de fato, mais fácil

criar os filhos e sustentar sua família. Por isso, chamou seu irmão Nicola para

também vir embora para o Brasil, pois já tinha até aberto uma firma “Irmãos

Bianco” com o nome fantasia “Funilaria Santo Antonio”, pela grande devoção

que tinham ao santo. 

Assim, no ano chegava o irmão com sua família,  e  o  nono

Giovanni. Ambos trabalharam com muito afinco na sua oficina, e criaram seus

filhos como uma única família.

Além  de  se  dedicarem  ao  serviço,  também  eram  metres.

Grandes  profissionais  que  hoje  atuam no  ramo passaram pelas  mãos  dos

Irmãos Bianco,  principalmente  as crianças aprendizes do “Artesanato” fato

que Vossa Senhoria tão bem conhece, tendo inclusive aprendido um oficio e

trabalhando na Funilaria e Serralheria Santo Antonio.
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Valentino  Bianco  e  Lucia   tiveram  mais  3  filhos,  Adolorata,

Maria  José  e  João  Carlos.  O  tempo  passou,  os  filhos  cresceram,  todos

estudando  e  realizando  o  sonho  de  estudo  do  pai,  enchendo-o  de  muito

orgulho. Todos os cinco filhos tiveram as mesmas oportunidades e todos se

formaram. 

O mais velho Dr. Rodolfo Bianco, Agrônomo, trabalha há 43 na

IAPAR-  Londrina  como pesquisador  e  palestrante:  Tarcisio  Bianco,  Técnico

pelo Colégio São Luiz, Prof. Dra. Adolorata Aparecida Bianco Carvalho, médica

veterinária, professora e pesquisadora da Unesp de Jaboticabal, Maria José

Bianco Cesar, médica- veterinária proprietária de Clínica de pequenos animais

estabelecida na cidade de Rio Claro, e João Carlos Alberto Bianco, Bacharel

em  Direito  trabalhando  como  Oficial  de  Justiça  nesta  cidade  há  33  anos.

Sonho de Valentino Bianco Realizado!

Assim,  faz-se  necessária  a  presente  homenagem  através

deste Projeto de Lei, que aguardo o apoio dos nobres Pares até a aprovação

final.

Jaboticabal, 11 de julho de 2019.

WILSINHO LOCUTOR
Vereador - PSB 
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