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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 

que encantou além das terras do jequitibá” 

 

PROJETO DE LEI Nº  102/2022      

 

Dispõe sobre denominação de próprio 

municipal. 

 

Art. 1º. - Fica denominada de “Dr. José Mário Castaldi” 

a UBS do “CAIC” deste município de Santa Rita do Passa Quatro. 

 

Art. 2º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

                              Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 02 de setembro de 
2.022. 

 

 

Ver. Gilberto Bentlin Junior 

Vice-Presidente 
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JUSTIFICATIVA 
 

  

José Mario Castaldi nasceu em Cássia-MG no dia 6 de fevereiro de 1946. 
Filho de Mario Castaldi e Irene de Oliveira Castaldi. Do casal, foi o 
terceiro dos 6 filhos. Casou com a professora Maria Aparecida Sueli 
Frigo Castaldi. Tiveram 3 filhos: Mario Roberto Frigo Castaldi, dentista, 
Maria Claudia Frigo Castaldi, médica e Maria Caroline Frigo Castaldi, 
médica. Fez o primeiro grau na sua cidade natal, científico em 
Uberaba-MG e Medicina na Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. 
Especializado em Pediatria no Hospital Fernandes Figueira-RJ. Mudou- 
se para Ribeirão Preto-SP , onde cursou residência médica de Pediatria 
no Hospital das Clinicas da Universidade de São Paulo. Ao terminar a 
residência, foi exercer a profissão em Santa Rita do Passa Quatro, onde 
foi o primeiro pediatra da cidade. Permaneceu nesse município por 40 
anos. Trabalhou em diversos serviços: Funrural, consultório particular, 
Santa Casa de Misericórdia, Hospital Psiquiátrico além de postos de 
saúde da prefeitura. Castaldi sempre atendeu a todos inclusive fora do 
expediente, em sua residência sem ter dia nem horário. Tinha um outro 
diferencial que marcou muito. Guardava o nome de cada criança que 
atendia e mesmo depois de muitos anos, muitos até já tinham atingido 
a idade adulta, Castaldi sempre chama a todos pelo seu nome. Durante 
4 mandatos foi vereador na cidade. Em 2012 foi presidente da Câmara 
Municipal. Falecido em 14 de março de 2018. Deixando um grande 
legado para todos que o conheceram. Por tudo isso é merecedor de ter 
o seu nome nesta conceituada unidade de Saúde do Município. 

 
 
 

Ver. Gilberto Bentlin Junior 

                          Vice-Presidente 
 
 


