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SENHOR PRESIDENTE,
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art. 116, 529 do

Regimento Interno Cameral, indica como nome de próprio público ou logradouro
municipal.
INDICA PARA NOME DE PRÓPRIO PÚBLICO OU
LOGRADOURO MUNICIPAL DE ”RUBENS SALLES GUERRA”.

RESUMO DA BIOGRAFIA DO HOMENAGEADO:

Rubens de Salles Guerra, natural de Ribeirão Preto, nasceu no dia 04 de junho de
1958. Filho de José de Salles Guerra e Nair Catalão. MUitOjovem descobriu seu interesse

pela fotografia, possivelmente, por influência do pai que exercia a atividade como hobby.
década de 70, desligou-se da empresa da família que ficou sob a
administração de seu único irmão, ArthurJosé.
No final da

partir daí começou a se dedicar inteiramente a fotografia. Montou aos 21 anos
um laboratório analógico onde desenvolveu técnicas e trabalhos, que embasariam seu
A

conhecimento e enriqueceriam sua experiência e que seriam utilizadas de maneira
segura, no trabalho digitalizado que, futuramente, viria a desenvolver.
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amor ao trabalho e a busca do perfeccionismo levaram-no a constantes

pesquisas sobre técnicas, papéis a serem utilizados, lentes, filtros e tudo o que tornasse
o seu trabalho diferenciado. Sempre desenvolveu trabalho voltado a área publicitária.
Teve suas fotos publicadas em revistas de circulação nacional, como: Veja,

Superinteressante e Playboy, entre outras. Foi homenageado, em âmbito regional, pela
revisa Revide, edição 491. Foi capa da revista e teve fotos e entrevistas publicadas.

Participou de salões de artes visuais em exposições coletivas e individuais.
Fotografou cidades do norte do estado de São Paulo e Triângulo Mineiro para o
programa ”Cidades pela Paz", trabalho que resultou em cinco exposições e um livro com
o total de 100 fotografias o que amplia o seu rol de exposições.

Fotografou Ribeirão Preto sob os mais diversos ângulos. Podemos citar, como um
dos seus trabalhos mais recentes, fotografias que retratam de maneira particular e
artística a Avenida João Fiúsa, imagens que valorizam ainda mais as cores e formas do
local.
Citamos, ainda, como de valor icônico, suas fotos que retratam o "Quarteirão
Paulista”, onde se destaca o Theatro Pedro

II,

de maneira imponente e impactante, com

todos os seus detalhes. Trabalhou, também, fotografando obras em Museus,
destacando—se em nossa região o Museu Casa de Portinari e em Taubaté 0 Museu

Monteiro Lobato
A

—

Sitio do Pica-Pau Amarelo.

incansável busca do fotografo—artista levou-o a usar, em trabalho autoral,

técnicas da fotografia para produzir artísticas mandalas que se confundem com pinturas.
Temos aí, também, um incrível balanceamento de tons e perfeição de imagens.
Ultimamente se dedicava à fotografia e arte digital.
Rubens de Salles Guerra faleceu em Ribeirão Preto, no dia 27 de dezembro de
2017, onde deixou grande número de amigos.
Reconhecendo os relevantes serviços prestados à nossa cidade, apresentamos
essa propositura.

Câmara Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
na forma regimental, depois de

REQUEREMOS

ouvido, o egrégio plenário, que a douta Mesa Diretora tome as medidas para apresentar
o respectivo projeto de lei, no prazo & moldes adequados.

Sala de sessões, 14 de junho de 2018
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CML DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO
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mamão PRETO ESTADO DE SÃO PAULO
DE REGISTRO

cu. Luãzda Cunha.
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