EMENTA: REQUER A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI
DENOMINANDO

LOGRADOURO

PÚBLICO

OU

PRÓPRIO MUNICIPAL DE “ARCINDO EUGENIO”,
CONFORME ESPECIFICA

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO que:
a)

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Ribeirão

Preto disciplina a forma como os vereadores poderão indicar nomes de logradouros ou
próprios municipais, conforme teor do art. 116, §2º e incisos;
b)

Este requerimento cumpre as disposições da Lei

Federal nº 6454/1977, que dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, serviços e
monumentos públicos;
c)

O Sr. Arcindo Eugenio foi um ilustre funcionário público

de Ribeirão Preto, atuante por mais de trinta anos no desenvolvimento do serviço público
municipal;
d)

Na justificativa deste requerimento são tecidos maiores

comentários sobre a vida e a importância do Sr. Arcindo Eugenio.
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REQUERIMENTO Nº 5002/2022

REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimentais, a
feitura, pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, de Projeto de Lei que
denomine logradouro ou próprio municipal de “Arcindo Eugenio”.
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Certo da compreensão e com a certeza de que a solicitação
Sr. Prefeito Duarte Nogueira, subscrevo o presente com estima e consideração.
Sala das Sessões, 30 de junho de 2022.

FRANCO FERRO
Vereador - PRTB

JUSTIFICATIVA - HISTÓRICO DE VIDA

O Sr. Arcindo Eugenio foi um notável familiar, amigo e
munícipe. Nasceu na cidade de Guará/SP, em 19 de agosto de 1933. Já em sua
adolescência, mudou-se para Ribeirão Preto/SP, vindo a residir no bairro Vila Virgínia e,
após se casar com a Sra. Cândida Mariano Eugenio, passou a morar no bairro Vila
Tibério. Tendo já uma vida estruturada, o casal mudou-se para o bairro Sumarezinho.
Notória é a vida profissional do Sr. Arcindo Eugenio, que
atuou por mais de três décadas como funcionário público da Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto/SP. Lá, iniciou seu trabalho como motorista, sendo, inclusive, o motorista
do Dr. Jaime Zeiger, engenheiro que projetou e acompanhou a construção do Mercado
Municipal de Ribeirão Preto, localizado no quadrilátero central da cidade. Na maior parte
de seu serviço público, no entanto, o homenageado exerceu a função de Fiscal de Obra,
tendo se aposentado, merecidamente, no ano de 1986.
Para todos que o conheciam, o Sr. Arcindo Eugenio
sempre se mostrou uma pessoa hospitaleira, caridosa, carismática e de muitas amizades.
Bastante zeloso com sua família, o presente homenageado teve grande amor por sua
esposa, seus três filhos: Sonia Marlene Eugenio de Oliveira, Sérgio (falecido em 1975) e
Sandra Eugênio Oliveira, e por seus quatro netos e duas bisnetas.
Como viveu a maior parte de sua vida em Ribeirão
Preto, o Sr. Arcindo Eugenio considerava-se ribeirão-pretano de coração e sempre amou
muito a cidade!
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será atendida com a seriedade que é devida, com eventual encaminhamento ao Exmo.

Com base no acima exposto, é mais que justa sua
homenagem na forma de nomeação em logradouro público ou próprio municipal, a ser
implantada pelo Município de Ribeirão Preto.
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Certo da compreensão de todos, subscrevo este requerimento.
Vereador Franco Ferro.
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Assinado digitalmente
por JOSE DONIZETI
FERRO 081.437.768-83
Data: 30/06/2022 10:58
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