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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Embasado no desejo de familiares e membros do Rotary club, pretende este
presente projeto de lei homenagear um exemplar homem que, generosamente, colaborou e ajudou na construção do asilo da SPAAN (Sociedade Porto-Alegrense de
Auxílio aos Necessitados).
João Baptista Tedesco, mais conhecido como Tito, gaúcho nascido em
Bento Gonçalves, no dia 13 de maio de 1924, formado pela Escola de Engenharia
Civil da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, diplomou-se em
1948.
Por ocasião de seu ingresso em Rotary, em 10 de junho de 1960, a convite
dos rotarianos Jenor Cardoso Jarros, proprietário e Diretor-Presidente do Jornal do
Comércio, e Plínio Ozório, Diretor-Presidente da Titan S/A (sucessora da Fracalanza S/A), ambos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, da SPAAN (localizada na Avenida Nonoai, n° 600, nesta Capital), a integrar aquela Diretoria, aceitou imediatamente as funções de Diretor e Engenheiro dessa Entidade Filantrópica.
Foi, ao longo de 33 anos, integrante da Diretoria da SPAAN, eleito sucessivamente, desempenhando diversos cargos, tais como diretor, conselheiro fiscal,
vice-presidente, presidente benemérito e finalmente presidente da entidade; também nesse lapso de tempo, edificou, graciosamente, como engenheiro civil que era,
todos os prédios do Asilo da Entidade, ou seja, alojamentos para 250 idosos carentes, consultórios médicos e dentários, pavilhão de serviços (lavanderia, rouparia,
necrotério, etc.), residência das Irmãs de Caridade que supervisionavam os serviços
internos, salão de festas, etc.
Administrava os projetos de obras junto a outros diretores, geria junto a
empresas que vendiam materiais, solicitando doações de materiais de construção,
com os quais foi possível a construção dos prédios, todos de alvenaria e concreto,
que hoje constituem o Asilo SPAAN.
Tudo isso executado sempre com satisfação e alegria de fazer o bem comum aos mais necessitados, e graças ao seu dinamismo e amor aos que no acaso
da vida nada têm, encontrando então nesta Entidade Filantrópica o seu último lar.
Homenagear João Baptista Tedesco, dando o seu nome a um logradouro de
nossa cidade, equivale não só a homenagear este ilustre homem, mas sim a todos
aqueles que através dele obtiveram a dignidade de uma vida melhor.
Sala de Sessões, 30 de maio de 2005.
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PROJETO DE LEI

Denomina Rua João Baptista Tedesco
um logradouro público cadastrado, localizado no Bairro Mário Quintana.

Art. 1º Fica denominado Rua João Baptista Tedesco o logradouro público
cadastrado, conhecido como Rua 2981 – Loteamento Residencial Verdes Campos,
localizado no Bairro Mário Quintana.
Parágrafo único. As placas denominativas conterão, abaixo do nome, os
seguintes dizeres: Engenheiro e Colaborador da SPAAN (Sociedade PortoAlegrense de Auxílio aos Necessitados).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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