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.Concede 0 Título deªfCídadão Ribeirão-pretano para
"ADALBERTO
PªêíNZENBOECK
BAPTISTA”, conforme especifica

DELLAPE

SENHCDR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
Artigo Iº - Fica pelo presente Decreto Legislativo, concedido a “ADALBERTO
PANZENBOECK DELLAPE BAPTISTA” o Título de Cidadão Ribeirão—preterm,
pelo reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município.
Artigo 2o - A láurea será outorgada em sessão solene
Presidência do Legislativo.

&

ser designada pela

Artigo 3“ - As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo
correrão por conta da dotação própria do orçamento da Câmara Municipal,
suplementada oportunamente, se necessário.
Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entrará em Vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Bala de Sessões, 10 de setembro de 2018.
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JUSTIFICATIVA:
ADALBERTO PANZENBOECK DELLAPE BAPTISTA, é advogado e
empresário. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da ACHÉ
LABOR A'IÓRIOS, uma empresa 100% brasileira, que conta com três complexos industriais
localizados em Guarulhos / SP, em São Paulo/ SP e em Anápolis/GO, que emprega mais de
4.500 colaboradores e conta com uma das maiores forças de geração de demanda e de

vendas do setor farmacêutico no Brasil.
Fato curioso é que as origens desta empresa datam do início do ano de 1965,
quando três «ax-propagandistas de medicamentos, Sr. Antônio Gilberto Depieri, Sr. Victor
Siauiys e o Sr. Adalmiro Dellape Baptista, resolveram unir forças para fundar & Prodoctor
(que significa ”Para o doutor”), empresa especializada na distribuição de produtos
farmacêuticos.
Como os três tinham a ambição de terem o próprio laboratório farmacêutico, em
1966 adquiriram o LABORATÓRIO ACHÉ, que foi fundado em 1922, aqui em nosso
Município. Com o sobrenome francês do antigo dono a empresa (Dr. Phillipe Aché), a
empresa tornou-se um dos maiores laboratórios farmacêuticos do Brasil, sendo certo que
em 1973 a empresa se mudou para uma nova sede em Guarulhos / SP,
Aiérn de Chairman do Laboratório Aché, nosso homenageado e sua família são
controladrtn'es de importantes negócios independentes, especialmente no mercado de
emp reendimenâos imobiliários.
A história do ”Laboratório Aché” diversificou-se tanto,
que por uma feliz
coincidência, seus frutos voltam a ser investidos no Município de Ribeirão Preto.
O Sr, ADALBERTO PANZENBOECK DELLAPE BAPTISTA apresentou um
projeto inédito para que investimentos fossem realizados no mercado de turismo e
eniretenimento de nossa região metropolitana.
Assim, no ano de 2018, numa sociedade empresarial com nossa centenária
entidade de prática desportiva BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, fundaram & BOTAFOGO
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FUTEBOL S/ A, que é uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), baseada no Projeto de Lei

nº 3082/16, que ainda tramita em nosso Congresso Nacional.
Essa Sociedade é inovadora e não existe ainda qualquer precedente no
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Quem ganha com isso é o Município de Ribeirão Preto, pois teremos um novo conceito de
gestão esportiva a ser praticado, baseado em governança corporativa, com a
profíssionaiização dos órgãos de administração, que acreditamos ser capaz de restaurar a
necessária dignidade do nosso futebol, tornando—o novamente competitivo.
Um grande empreendimentoimobiliário começa a ser erguido até o final do mês
de setembro de 2018. No Estádio Santa Cruz será construída uma arena para shows com

capacidade para 15 mil pessoas.
Estima—se que mais de 100 postos de trabalho serão criados imediatamente
apenas na construção da obra, que deve ser inaugurada no final do mês de Janeiro de 2019.
A estrutura que será construída será voltada exclusivamente
para o turismo de
entretenimento, especialmente para o lazer, a gastronomia e para a cultura esportiva e geral
através de muitas manifestações e apresentações artísticas que ocorrerão neste novo espaço.
Vários restaurantes e bares serão construídos, dentre eles já foi anunciado o mais
famoso café do mundo, o HARD ROCK CAFÉ, unidade de Ribeirão Preto, em sua fase de
expansão de negócios no Brasil.
Pelo ineditismos e pela coragem de se investir num momento de crise econômica
interminável, acreditamos que a homenagem proposta deve ser concedida, pois se trata de
um cidadão que é exemplo para todos nós, que nos mostrou rapidamente que é possível
criar e empreender mesmo nos momentos onde o pessimismo parece guiar as relações
interpessoais em todo o país,
Assim, pedimos aos senhores vereadores e a senhora vereadora o voto favorável
a esse projeto, que visa homenagear e reconhecer a trajetória de vida do brilhante
empreendedor ADALBERTO PANZENBOECK DELLAPE BAPTISTA.
Sala de Sessões, 10 de setembro de 2018.
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Oficio 38/2018—DCMC.

Excelentíssimo Senhor,

Conforme solicitação feita através do ofício nº 223/2018, segue
Certidão de nº [01 8/2018, em nome do Sr. Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista.

Atenciosamente,
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A NGAL,
magem e

Excelentíssimo Senhor
ANDRE TRINDADE
DD. Vereador da Câmara Municipal de Rib. Preto
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