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CAMARA MUNICIPAL DE jACARE§ an SE5
PALACIO DA LIBERDADE

GABINETE VEREADORA LUCIMAR PONCIANO

PROJETO DE LEI N°

/2019

Disp6e sobre denominaeao da Avenida Dois, no
Loteamento Jardim Pedramar, bairro Tanquinho. como
Avenida Galdino Pereira da Conceig5o.

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREl, USANDO DAS

ATRiBuleoEs QUE LHE SAO cONFERiDAs POR LEI, FAz
SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE

sANcioNA E pRorviuLGA A sEGulNTE LEI:

Art. 10 Fica denominada como AVENIDA GALDINO
PEREIRA DA CONCEICAO, a Avenida Dois, locallzada no Loteamento Jardim Pedramai-,
no balrro Tanqumho, na cidade de Jacarei/SP , identificada pe!o C6digo n.°03906.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data cle sua
publicagao
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Lucimar Ponciano -fl

02.

JUSTIFICATIVA

Nascido em 18 de abril de 1935, na cidade de Juazeiro-BA, filho de
Teodoro Perelra da Conceigao e de Sin flora Maria de Jesus, o "Velho Gal" como era

conhecido, chegou em Jacarei em 1967, aos 32 anos de idade, onde tornou-se
querido e admirado por todos os que o conheceram.
Muito cedc), ac)s 16 anos de idade, Galdino deixou sua cidade natal
em busca de sua felicidade. Passou por Curitiba-PR, la ficando ate aos 20 anos; por
Sao Paulo-SP, permanecendo ali ate os 22 anos, foi para a cidade do Rio de Janeiro,
all residindo ate aos 26 anos. Seguiu para Petr6polis-RJ, onde conheceu sua primeira
esposa, Sra. Yeda, com quem teve seus dois primeiros filhos, Glaucia, hole com 58
anos de idade, e Gilmar, que faleceu aos 50 anos.

Em 1967, chegou com a familia na cidade de Jacarei, onde viveria
ate o dltimo dia de sua vida, aqui nascendo mais duas filhas, Jane de 53 anos e
Janete, de 48 anos.

Galdino, em Jacarei, comegou a trabalhar como camel6 (como
gostava de contar), na Praga Conde de Frontin, e pouco tempo depois, adquiriu urn
box no Mercado da antiga Estagao Rodoviaria, onde montou uma loja de armarinhos.

Passado mais alguns anos, Galdino passou para dentro da
Rodoviaria, montando urn bar e lanchonete, cinde permaneceu, com alegria, servindo
cafezinho, pao com manteiga e salgados, aos amigos e ao ptlblico em geral, que por
all passavam ate o ano de 1999.

0 Velho Galdino, com sua generosidade, ajudava a todos que lhe
procuravam, e assim acabou trazendo seus pals e seus parentes de Juazeiro-BA
Em 1976, divorciou-se de sua primeira esposa, e, conhecendo uma
moga em urn curio relacionamento, nasceu seu quinto filho, Jasonsander, de 43 anos.
Passado algum tempo, conheceu a Sra. Vera, com quem se casou e ganhou uma
filha, Fabiana, hoje com 43 anos, e mais urn filho, Fabio, de 37 anos
No ano de 1999, vendeu o bar e lanchonete da Rodoviaria, e abriu
outro estabelecimento na Rua Tiradentes, esquina com a Rua lrmaos Cachute (at fas
do Shibatinha), em urn espago major. Ali realizava apresentag6es de artistas locais
com mulsjca ao vivo nos finais de semana e feriados, reunindo, assim, muitos casais e
amigos que se divertiam em urn ambiente sadio, ordeiro e alegre.
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Galdino, o "Velho Gal", como era carinhosamente chamado, amava
a vida, a familia, os amigos e os animais, pnncipalmente os cachorros de rua, e

assim, todas as manhas, na porta de seu com6rcio, chegavam ao mesmo tempo
quatro a cinco animals, todos com os nomes batizados por ele, como Corinthiano,
Chimbica, entre outros, que ele alimentava com salgados que sobravam do dia
anterior; isto todos os dias.

Assim, neste local, aos 81 anos de idade, nosso querido "Velho
Gal", cc)in sua alegria contagiante, simpatia e humildade, trabalhou ate o dia 31 de

dezembro de 2015, as 20h, quando foi para casa, onde fez a sua tlltima ceia de ano
novo, com sua esposa Vera e com seu neto Jorginho, por volta das 23hs, e, aos 45
minutos do primeiro dia do ano de 2016, passou mal e veio a falecer pouco tempo
depois, deixando urn legado de muitos amigos, de bons ensinamentos e conselhos
de amor, de fe e respeitc>, a todos com quem convivia, sendo urn exemplo de respeito
a natureza e aos animals.

Por esta razao, peso a ajuda de meus pares para a aprovagao
deste projeto.

Camara Municipal de Jacarei, 06 de junho de 2019
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REPUBI.ICA FEDERATIVA D0 BRASIL

REGrsTRo crvlL DAs pEssoAs NATURAls

CERTIDAO DE 6BITO
Name:

GALDINO PEREIRA DA CONCEICAO
Matricula:

1154510155 2016 4 00119 344 0042626 23
Estodo Civil e idade

a5cu!tno Branca

divorciado, oitenta e urn anos

N@t¢ra]idade

tfocirmerrto de identlficap5o

J«azeico, Estado da ,Bahia

CPF 273.125.348-72

'kaltor

Sin

RG 8048599/SSP-SP
esiddra`& e fingo

ua Ant6nio Cal}ado, 180 , Jardim Santa Marina,CEP 12312-575, em Jacarei-SP. Filho de
Dcmo PEREIRA DA co NCEICAO, falecido e de SINFLORA MARIA DE JESUS, falecida
Bats e hori> de falecimerlto

de janeiro de dojs nil e dezesseis, as 02:50 horas,
Arfe6nio Callado, no 180, Jardim SantaMarina, Jacarei-SP
usa th frrorte

serri assist6ncia m€dica
se coTlhecido)

Muniai

Jal-dim em

ripxp de decumento do(s) m6diccl(s) que atestou(Bram) o 6l)ito

CRM 174754
'ts/de

`

,

DeixSri os #Ihos= Gfaucta, Jane, Janete, Fabiana, Geison e Fabio, com 59, 51, 42, 40, 40 e 35anosdeidade.Tevetamb€miimfilhodeHomeGilmar,pr€morto.Emlandpc]as,eradivoraiadadeledaMariadeLourdesdaConcei€ao,comquemforacasadoemPetrdpolis-RJaas16/¢8/|960.Em2auniao,erafompanheirodeVeraLuciaMoreira,comquemviviaemuniaoe§tfvd.N8odeix8benseeraeleitoremJacarei-SP.

cfal de, Registro Civj] das Pessoas Naturajs

a de lnte'rdi6'des e Tutelas da Sed: -da
Comarca de Jacaref SP {CNS 115451)

0 conteddo da certidaa 6 verdadeiro. Dou
fe.

Jacarei, 11 de janeiro de 2016

ficta! de Registro Marcelo Salaron de Oliveira

Isenta de Emolurnentos - Primeira Via
Ariana Viejra de Cruz Godoy
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Oficio n° 1271/2019 -SG

Jacarei, 27 de Maio de 2019.

llma. Sra. Vereadora,

Serve-se o presente para informa-la sobre a solicita?ao realizada por Vossa Senhoria por
intermedio do Oficio n° 041/2019 -GVLP. Conforme informa?ao da Secretaria de Planejamento,
ci municipio nao possui pr6prios em nome de "Galdino Pereira da Conceigao". Segue anexo do

Cadastro Tecnico de Logradouro.

Sendo que cumpria informar, valho-me da oportunidade para renovar protestos de nossa
elevada estima.

A Sua Senhoria a Senhora,
Lucimar Ponciano

Vereadora de Jacarei -SP

Praca dos Ties Poderes, 73 -2° andar -Centro -Jacarei -SP
Telefone (12) 3955-9033 -governo@iacarei.sp.gov.br
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