PROJETO DE LEI Nº 327/2020

Art. 1º Fica denominada de "Rosa Mantovani Celestino", a
área pública de "Sistema de Recreio", localizada ao lado da Av. Dr. Lafranchi.
Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente
lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no
orçamento vigente.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Jaboticabal, 15 de maio de 2020.
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Denomina de "Rosa Mantovani Celestino", a
área pública de "Sistema de Recreio",
localizada ao lado da Av. Dr. Lafranchi e da
outras providencias.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,
A homenageada Dona Rosa Mantovani Celestino, nasceu em
Mantovani e Josephina Sartori Mantovani, mudou-se com seus pais, ainda
mocinha, para Jaboticabal.
Casou-se em 20 de julho de 1946 com o Sr. João Celestino, e
desta união nasceram os filhos Renato Celestino e Rubens Celestino, que em
conjunto com seus primos Eldino Zeli e José Zeli, fundaram, em agosto de
1964, o Pastifício Basilar Ltda, grande sucesso em Jaboticabal durante mais
de 40 anos.
Esposa e mãe exemplar, dedicou a vida à família, zelando
sobretudo pela criação e boa educação dos filhos, transmitindo aos mesmos
os mais nobres valores.
Foi também grande apoiadora e incentivadora dos filhos na
fundação e condução do Pastifício Basilar. Faleceu em 21 de abril de 2003,
deixando, além dos dois filhos, cinco netos: Renata, Fernanda, João Ricardo,
Maria Cândida e Victor Augusto.
Ser humano extraordinário que fez da sua vida um exemplo a
ser seguido, deixando aos seus descendentes um legado de honra, respeito e
dignidade.
Jaboticabal, 15 de maio de 2020.
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São José do Rio Preto, no dia 01 de janeiro de 1922, filha de Lourenço
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