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Estado de São Paulo
REQUERIMENTO
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EMENTA:
INCLUSÃO
DE DENOMINAÇÃO DE
.
LOGRADOURO ou PROPRIO PUBLICO MUNICIPAL
Nº PROJETO DE LEI MENSAL APRESENTADO PELA
MEsA DIRETORA, NOS TERMOS Do ARTIGO 116 no
REGIMENTO INTERNO DA CÁMARA MUNICIPAL DE
RIEEI 'O PRETO Ruv GABRIEL DA SILVA

REQUER
I

I

àmbnr Summus:
Apresentamos

&

cºnsidnraçiu da Casa o seguinte:

O Regimento Interno da Cámara MunIpral

de Ribeirão

Fªrelo determina

que os projetos referentes a denominação de Iogradouros públrcos serão de autor-Ia.
exclusrva, da Mesa DIrelura da Casa conrorme preceItua o amgo “& 5 2" do
regImenIo da casa
An. 115 - A iniciam/a dos

pra/em de Iuiclbe a qualquer Vem-dor, a

Mesa, AS
de lmcrauva

com/nosa, .o Pur-no e aos cidªdãos. ressalvadas as usas
exclusiva do Podanxacurivn, conforme unrennmaçân consuma d.:Lei Organ/co

:

&

do Mumciplov
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? ijew de Lªíque dennmlnx logmdoum pub/lca ou próprlo mumsrpur um as

autoriª exclusiva dl Mall DIM/l, divondn sª! deliberado n.: ultimi 505550
Ordinária de cada mês. observando-SE os seguintes "(Wil/tos: (Pamgmfo
"rosenmann pilª, Raso/Msn n' 262. de 7:19 doumbno de 2016)

]

I

I

Logo. os vereadores que quISerem Indicar nomes de IngrauoumsI

,

publicos. em vez de Iazerem propositura de leI. deverão apontar as nomes atraves
de requerimentos, nos quaIS constarão, oungatorrameme, :: documento quer

'

comprove o obIto. Consoante o que dispõe o anlgo Ite, nos seus IncISos e II
I- os "Vºadores padaria indicar nomes dn logradºuros públicos ou pmpnos
municipais por meia de nquanmlntos, os quais .pmv-dos em scssão da Câmara
I
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“Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Vereador Matheus Murªno

pm mllorin :implns passaria .: compar. redação do Pro/m dn Lar de iniciativa
d: Meu Dlmou; (Inciso lcruscunfado pol-l Resoluçlo n' 252, de 7 ao dlumbm

um

de
N- o nqulrimullv que vise A denominado de logmdoumí pub/Ico eu próprio
municipal com nome do posso: úmida, sá podnrá sur deliberada se nele :amlar
documemo que comprou o óbito. ousarvandme em tºdos os anos o disposto
no Le: Fedora: n' 6,454, de zu de outubro de vm; (Inclm nnscmludo pila
incluiu nº 252, de 7 de duembm de 2016 a com nova redação didª pela
Resoluçlo n' 25, do 12 nic/unha de 2019).
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Nesses termos, entao, seguindo as prescnçbes do Regwmenlo Interno
requerase a Indusão no Projeto de Lei mensaI, da Mesa Diretora deste Legislativo,
da desvgnaçâo da seguinte nome para logradouro ou própria munmlpaí.

*

Nome a ser dado ao lºgradouro ou próprio mumupa»
. RUY GABRIEL DA SILVA— RUY CABELEIREIRO"

Data de óbito do homenageado: 24/05/2021
Data de Nasclmemo do homenageado 13/05/1948

,

Justíicaase o pressnw requerimenlo por o Sr, RUY GABRíEL DA SILVA.
ter sido expresswo e saudoso morador de nossa omade, onde radicouese, ,a que
nascido em Igarapava, sp.
Ruy Cabeíereiro, como era mals conhecido sempre apresentou se como
Ipessoa simples, humilde, mas conhecido e reconhecido pela sua competência!
pmfrssional como cabelereiro e pela dedicação sempre presente, no alendlmenw
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e cuwdados com os cabelos de pessoas pobres em especial pessoas em snueçào
de rua e vuínerabihdade social em geral, assim como copamcipando de eventos e
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projetos sexuais, com pamapaçâo fraterna, solidária e de muifa responsabilvdade
social e comunitária, com & comumdade de Ribewâa Preto e da região.
Ruy era empresário, e como mlcroempreendedcv mduvuduav (MEI)

Í

x

mannnha uma Escola de Cabelereiro, a qual oferecla, também, vagas com bolsas
glElullªS para quem não pudesse pagar, abrindo a pOSSlDIIAdade as pessoas de
quamoarem e se capacnarem com qualmade nesta pronssào que tanto amava
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Estado de São Paulo
veraxdur Mathzus Moreno
Ruy iol ainda presidente de Assocvaçáo de Barro e Moradores da Wa
Hípica muitos anos, candidato a vereador em diversas eleições. vem 3 (mm por

questões de saúde, era Filho de dona Maria dos Anjos Santana. nascrdo em 1948 e
falecido neste ano de 2021, as vésperas de wmple'ar 73 anus de idade, em mena
crise como-19, doença que agravºu cnmurbidades e acabou e levando a morte no
Hospital da Santa Casa. em nossa cidade, (endo seu corpo sido mamado no
Crematón'o Ecºlógico Metropolitano de Ribeirão Prelo.
Ruy constituiu linda

e reconhecida

«emma do qual muito

se orgulhava.

todas as suas ações sociais e
sempre muito unida, Era casado com duna Edna de Morais da Silva, e era pal dos
runas: Johnny, Lee. May 9 Ruy Filha. além de netos que estes mhos me deram
pens além de tudo eram copam'cipes, também, de

Tratando—se de reconhecida

,

e reconhecido, reitera-se, cidadão e família,

moradores de nossa cidade, após o seu passamenlo, e pelo mBrecímenm pessoal
do homenageado, e que propomos com toda & iusnça e merecimento & presente

ªhomenagem a tão honroso companheiro de luvas e reaiizações em pro! desta
cidade. com a possibllidade de denominação do nome da mesma a um logradouro

ª

uu própnn munvcipal, em nossa cidade

Sala das sessões, 07 dejunho de 2.021.
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Estado de São Paulo
Jºgador Matheus Morenº
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