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SENHOR PRESIDENTE

Apresentglnos à consideração da Casa

o

seguinte:

Artigo 10 - lªica concedido ao senhor REINALDO CARNEIRO BASTOS rindo de
CIDADÃO RIBEIRÃO-PRETANO pelos relevantes servicos
a comunidade
<>

prestados

de Ribeirão Preto.

Artigo 2“- A outorga do título dat--se em sessão solene designada pela Presidência do
21

] egislativo

Artigo 3" - Ás de spesas decorrcntcs cam

2 execução deste decreto lcgislntiv() correrão
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se as disposições em contrário
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Justificativa:
Reinaldo Carneiro Bastos e um empresário brasileiro; nascido no Rio de Janeiro fem 65
anos, iniciou sua vide esportiva no eno de i980, quando eeeumiu o cargo de direior de
Futebol do Esporte Clube Taubaté. Quatro anos meio tarde, foi eleiio presidente do
clobe,
posto em qee permaneceu até 1988.
Nessa época, Reinaldo Carneiro Bastos já era membro da Federação Paulista de Fuâeiooi
e ocupava o cargo de diretor administrativo, Desde então, passou e desenvolver um
trabalho voltado para a união dos times de capital e do inierior do Estado de São Paulo.
Coerente com esse objetivo, tornou—se membro da Comissão de Arbitragem de Fuiebol
Paulieiaº passando depois ao posto de presidente de Comissão,
por três mandalas.
Sua trajetória na Federação Paulista de Feteboi o levou ao
cargo de diretor financeiro e?
em “996, elegeu-se vice-presidente de entidade, Após passar por todos os departamentos
da entidade, conhecendo profundamente o foiebol do Estado, Reinaldo
assumiu a
presidência de FPF em abril de 20'i5, com mandato até 2618.
Recem—eleito por aclamação pelos clubes e ligas do futebol paulista, Reinaldo
Carneiro
Bastos exercerá entre 2619 e 2022 seu primeiro mandato integral à frente da entidade FPF,

Paralelamente, Reinaldo Carneiro Bastos foi presidente do Sindboi, Sindicato das
Associações de Futebol Profissional do Estado de São Paulo, e também diretor financeiro
do Sindafeboi, Sindicato Nacional das Associações de Firieboi Profissional
e suas
Entidades
Estaduais
de
de
Administração
Desperªte
Ligas,
e
»w/

Reinaldo Carneiro Besros foi, entre ZÚiO e 2618, diretor de
coordenação da CBF;
responsável pelas Séries (3 e B do Campeonato Brasileiro. Na Conmebol, ocupou, de 2016
a 2018, a cadeira brasileira no Conselho Execu'rivo, participando de reformulação da
entidade sol—americana
Sob o ieme “Esse é meu jogo” imprimiu em sua gestão na FPF uma ampla
reformulação,
modernizando vários departamentos e profissionalizando toda entidade. Sempre com iolai
transparência e dando apoio total aos ciubes do interior, e de forma especial aos clubes de
Ribeirão Preto, Botafogo Futebol clube e Comercial Futebol Clube.
Ele e o mentor do projeto Futebol Sustentável. um *ceseª no pais
e que já levou mais de
um milhão de torcedores aos estádios paulistas e arrecadou mais de três milhões de
garrafas pets, fato que além de contribuir com o meio ambiente? levou de volta muitos

torcedores aos estádios, principaimenie os considerados de baixa renda, e os moradores
de Ribeirão Preto foram os mais beneficiados, sendo que os maiores recordes
;) biico
desta campanha foram em jogos do Botafogo.
%
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Em pouco mais de três erros e frente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos muãtêpiicoo &
subvenção aos clubes de R$ 7,8 milhões para R$ ”l?,â milhões (aumento de 13,3%), e
aumentou de R$ 103 milhões para R$ 145 milhões as cores e patrocínios para os clubes
Na atual gestão, também foi reformado () Estaªruªro da FPF, criou o Programa de Excelência,
que premia clubes por suas gestões) reoovou o quadro de funcionários da entidade e inovou
ao alterar () Paulêsââog de 2G para 16 clubes nas Séries Mu A2 e A3.
Em Ribeirão Preto, ampliou e modernizou o escritório regionai da Federação Paralisia de
Futebol, que é comandado brilhantemente peio Dr. Laerte Alves Junior e oferece inúmeros

”“““
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serviços aos clubes da região, gerando economia e praticidade oa rremiteção de
documentações e demais demandas dos clubes.

Reinaldo Carneiro Bastos e muito presente em Ribeirão Preto, sempre a fim de defender e
apoiar o nosso fotebolí e um entusiasta do crescimento e empreendedorismo dos nossos
clubes, e grande incentivador na busca do sucesso dos clubes do interior, principalmente
no âmbito nacional, onde apoie seus afiliados paulistas em tudo que e possível.
Por todo este histórico de colaborações com o desporto municipal, com o currículo
que vos
apresento e as demais. justificativas, peço o voto favorável dos nobres vereadores; e da
nobre vereadora, para que possamos em forma de honrosa e merecida, reconhecer a
importância do ilustre indicado para receber esta iáuree.

Ribeirão Preto 16 de outubro de 2018.
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Andre Trindade Vereador
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Certidão nº,1136/2018
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Ribeirão Preto, 17 de outubro de 2018.
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Ribeirão Preto, 17 de outubro de 2018.
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Excelentíssimo Senhor,

Conforme solicitação feita através do ofício nº 272/2018, segue
Certidão de nº ] 136/2018, em nome do Sr. Reinaldo Rocha Carneiro Bastos.

Atenciosamente,
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Cobrança

—

Faz—35

Excelentíssimo Senhor
ANDRE TRINDADE
DD. Vereador da Câmara Municipal de Rib. Preto
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