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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por objetivo alterar a denominação da Praça

Acácia Negra, localizada na Vila Jacuí, para Praça Albino Custódio,

atendendo assim à solicitação dos moradores locais que pretrendem

homenagear Albino Custódio, já falecido, pelos relevantes trabalhos

prestados à comunidade, conforme biografia que segue em anexo.

Importante mencionar que a alteração do nome da Praça Acácia Negra tem

o aval de todos os moradores residentes no local, conforme comprova

abaixo-assinado que segue anexo à propositura.Assim, com fundamento na

legislação municipal, solicitamos a aprovação do presente proejto de lei.
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Albino Custódio, filho de lgnacio Custódio e Maria ci is Dores
Custódio, nascido no dia 11 de maio de 1919, na cidade de Conquista
Minas Gerais, quando ainda jovem mudou-se para o Estado de São Paulo.

Era casado com Dona Alzira Moraes Custódio, já falecida, e de cuja
união nasceram duas filhas, Neusa e Eliete, mas em virtude do falecimento
de seus sogros Albino teve que se desdobrar em trabalho, visto que, agora
não tinha mais duas filhas e sim sete, pois herdara cinco filhos de seu
sogro.

Em Setembro de 1949 mudou-se para Vila Jacui, onde montou um
armazém na Praça José Cardoso de Moura, e lá, instalou sua família, porém
sua vocação não era o comércio e depois de muita luta conseguiu pertencer
aos quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Formado em Direito pela Universidade do Vale do Paraíba - São
José dos Campos, ocupou a chefia de várias delegacias, inclusive a de São
Miguel Paulista e Seccionai Centro.

Albino não se conformava em ver sofrimento dos moradores de Vila
Juin sem água tratada, sem luz e sem asfalto, por isso reuniu alguns
companheiros e formaram um grupo de moradores para reivindicar esses
benefícios aos poderes públicos, mais tarde esse grupo ajudou na fundação
do Centro Cívico e Cultural de Vila Jacuí, no qual existe um Departamento
de Esportes, com Sede Pr(')pria construída sob a batuta desse abnegado

•
batalhador.

E foi através do Centro Cívico e Cultural de Vila Jacui que Albino e
sua esposa Dona Alzira promoviam festas juninas e natalinas com
distribuição de brinquedos para as crianças carentes e as comemorações do
dia da independência com a finalidade de despertar nos jovens o amor à
Pau :a.

Albino foi presidente do Centro Cívico e Cultural por vários anos,
deixando a presidência em 1995, já com quase 80 anos de idade e com
problemas de saúde, vindo a falecer dia 3 1/10/97.
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Mapa das Residências em torno da Praça Acácia Negra
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