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DR.

o TITULO DE CIDADÃO RIBEIRÃO PRETO
REINALDO SILVA JUNIOR, CONFORME

ESPECIFICA

âmbar

iãresihente:

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
Artigo 1º.: Fica, por meio do presente Decreto Legislativo, concedido ao DR.
REINALDO SILVA JUNIOR, o Título de Cidadão Ribeirêopretano de Ribeirãc Preto., como
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Município e sua PopL lação.
Artigo 2º.:

A

Iáurea será outorgada em sessão solene a ser designada pela

PresidênCIa desta Casa de Leis.

Artigo 3º.: As despesas decorrentes para a execução deste Decreto Legislativo,
correrão por conta de dotação orçamentária própria da Cámara Municipalde R berão Preto,
suplementada, oportunamente, se necessário for.
Artigo 4º.: Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua puolicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das

sessões 04 de maio

de
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Vereador Matheus Moreno

JUSTIFICATIVA:

DR. REINALDO SlLVA JUNIOR, é nascido em Piumhi (MG), dia 21 de julho de

1988. onde passou sua infância até a pré-adolescência aos 12 anos de idade, quando
se mudou com a família para a cidade de Capitólio, também Minas Gerais.
Filho único, começou a trabalharjá no início da adolescência, aos 13 anos junto

com meu avô em Lm posto de combustivel, onde permaneceu trabalhando por 13

anos. Porém, desce a infância, já demonstrava seu apego e gosto pelos animais, e a
rodeios, bastante populares onde residia, tendo inclusive se aventurado em alguns,
airda criança na

ca'—':egcr'a

06 anos de idade, em montaria.

Tendo por berço uma familia católica, frequentava grupo de oração da
renovação carismát'ca catolica, nestes encontros, e neste ativismo religioso, entende

que Deus; foi tocando seu coração e despertando o desejo de estudar para ser
veterinário.

pequena cidade err que residia, não oferecia essa oportunidade, buscando
as mais |: róximas, encontroas em Formiga (MG), Franca (SP) e Ribeirão Preto (SP).
A opção veio por Ribeirão Preto, por duas razões que foram importantes na escolha,
A

primeiro que tinha amigos que residiam na cidade, e segundo que o curso era diurno
e

não

em

periodo

integral,

permitindo

que

trabalhasse

para

garantir

seu

autos sustento—.
E

assim foi passando a morar em Ribeirão Preto, SP, como acadêmico do

Curso de Veterinára do Centro Universitário Barão de Mauá, àquela época ainda

Faculdades Barão de Mauá.

E

já no primeiro dia na cidade, percebeu o quanto sua

vida mudaria. Veio para a cidade com um carro próprio dentro do qual trazia sua

mudança e no poria—malas alguns queijos para vender e ter a primeira renda para se
instalar na cidade, porém, já naquele primeiro dia, seu veículo foi furtado, com tudo
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Vereador Matheus Moreno

que nele estava, e ficando só com a roupa do corpo. Isto, porem, não fez o jovem
Reinaldo desistir de sua busca, pela formação veterinária.
Familiares e amigos ajudaram e Reinaldo enfim se instalou como novo morador

de nossa cidade Ribeirão Preto, pela qual se apaixonaria e permaneceria doravante.
Com seis meses morando na cidade e cursando a Faculdade Veterinária, com a
experiência vinda do trabalho com o avô, conseguiu seu primeiro emprego local, como
frentista de Posto de Combustível, trabalho no qual permaneceu por três anos.
Reinaldo, estudava no período matutino das 07h30 as 13h00, e trabalhava no período
vespertino e noturno, das 15h40 as 24h00.
Além disto, Reinaldo manteve sua fé católica e consngê tempo para professaIa, tendo sido acolhido pela Paróquia e Igreja Catedral São Sebastião, onde até os
dias de hoje, está vinculado, frequenta e tem uma vida de fé, integrando parte da

equipe litúrgica e do MESC (Ministerio Extraordinário da Sagrada Comunhão) até os
dias de hoje.

Já

no terceiro ano da graduação, Reinaldo perdeu 04

em um curto período de

pessoas de sua família,

meses, o que o abalou muito, mas ainda assim,
resilientemente, pela fé, persistiu no seu caminho de formar—se, com a graça de Deus.
11

Deixado o trabalho de frentista, para dedicar—se a proªissão escolhida, enfim,
Reinaldo partiu para um estágio remunerado em uma clinica de pequenos animais
(Vet Clinic), onde ficou até se formar.

Formado, já como profissional

VETERINÁRIO,

no Ensino Superior, em

Graduação pela Faculdade Barão de Mauá, em nossa cidade, foi contratado como
empregado titular pela empresa onde estagiava, ali permanecendo longo tempo.
Posteriormente,

foi

trabalhar em outra clínica veterinária, onde atua ainda hoje, (Filhos

de Pelo), na qual atende, cães e gatos, com muita dedicação no atendimento que faz,
demonstrando todo seu carinho, comprometimento e compromisso com a profissão
escolhida, tornando—se destaque e merecedor de todas as homenagens por esta
flagrante dedicação ao direito dos animais.
Qual seja, Dr. Reinaldo, mineiro de nascimento, hoje com quase 34 anos de
idade, tornou-se paulista e ribeirão—pretano de coração, adotando desde sua
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juventude, a cidade como sua paixão, aqui construído sua vida, com dignidade,
dedicação a comuridade, e pretendendo constituir sua família, o que justifica e nos
leva a propor esta homenagem em reconhecimento a seu esforço, dedicação
religiosa, aos animais e seus proprietários, enfim, a tudo isto acima relatado.

Sala das sesaões, 04 de maio de 2.022.
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Vereador
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

Secretaria da Fazenda
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CerlíIica

Nfºd

1296/2022

atendendo à reqLerimemo de pane interessada. que até a presente data,

nao ccnsta de'him do abaixo especificado.

CFF...
Nome,.

99.745 78647
:

ProIocqu:

2022

«'

52941

::EíINALDCISILVAJUNIOR

Obsv Esªa cen dão

nãº

elide o direito da Fazenda Municipalde exigir. a qualquer tempo.

os crédi'os tributàrzos que por ventura venham ser apurados.
Somente terá vãlídacía com chancela da PreIeiIura Municipal, por cento e oitenta dias.

Baixa até:

Isento do emmu nm'osmonf, Decr. 367/88.

Ole'e daéverdade,
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