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Câmara Municipal de Ribeimu . Wiii"
Estado de Sao Paulo
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
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EMENTA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO RIBEIRÃO-PRETANO AO SR.
RODRIGO PAGLIANI SIMIONATO, CONFORME ESPECIFICA.
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Apresentamos à consideração da Casa de Leis o seguinte:
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Art. lº - Fica pelo presente Decreto Legislativo, concedido ao Sr. RODRIGO
PAGLIANI SIMIONATO, o título de cidadão ribeirão-pretano, em reconhecimento aos
serviços que foram prestados à comunidade.
Art. 2º
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A láurea de que trata o artigo anterior será outorgada em Sessão Solene,
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ser

designada oportunamente pelo Presidente da Câmara Municipal.

Art)”º -As

despesas decorrentes da aplicação deste Decreto Legislativo, correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário.
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado'de São Paulo
JUSTIFICATIVA
Nascido em 16 de junho de 1976, na capital paulista. Filho de Noemi Pagliani e Mauro
Sewaybricker Simonato, o apresentador Rodrigo Pagliani é casado com Cristiane Maria
Zihany Pagliani com quem tem uma filha: Sarah Zihany Pagliani. Recentemente, a sua
família aumentou com a chegada de um cão pastor belga malinois, chamado Spock, o
novo queridinho da família Pagliani.
O comunicador também se dedica ao terceiro setor, voltado para ações sociais. Como a

sua esposa trabalha na APAE de Matão, a sua relação com a entidade e' bem forte e
presente, tanto é que foi diretor social voluntário e ajudou na implantação do projeto
“CãoTerapia”, onde a terapia assistida com cães trabalha o desenvolvimento motor e
mental dos pacientes,
Além dessas relações de amor e dedicação a familia, aos animais e ao social, Rodrigo
Pagliani tem outras paixões: o jipe, o triciclo e a música. Ele e' vocalista de uma banda
chamada Caveiras Rock. que conta com repertório de rock nacional dos anos 80.

Na comunicação, O apresentador Rodrigo Pagliani e' bacharel em publicidade. Atuou por
seis anos na Ponto de Criação, agência com vários prêmios importantes em São Paulo,
além de formado em locução e radialista pela Radiofrcina, da capital. No interior, cursou
jornalismo na Uniara, em Araraquara.
Residente no interior desde 2003, o versátil Rodrigo Pagliani atuou na Organização Rádio
e Televisão Educativa Matonense como repórter e apresentador. Depois disso assumiu o
comando do programa Balanço Geral SP em Bauru.
Em 2008 foi contratado em definitivo pela TV Record para apresentar o
Balanço Geral SP em Franca. Ainda no mesmo ano, recebeu o convite para
apresentação do programa em Ribeirão Preto e também para fazer participações
links, para o SP no Ar para todo o Estado de São Paulo e para 0 Fala Brasil,
território nacional, além da Record News com cobertura internacional.

programa
assumir a
especiais,
para todo

Em 2014 recebeu o convite para apresentar por seis meses 0 Balanço Geral SP Manhã na
capital e também o SP No Ar. Em 2015 retornou para Ribeirão Preto e retornou para 0
Balanço Geral. Em 4 de novembro de 2019, Rodrigo Pagliani foi convidado para
comandar 0 Cidade Alerta Interior, que vai ao ar de segunda a sexta às 18h00. Pagliani
conta ainda com um canal no portal Cartão de Visita News /R7 e possui, atualmente, mais
de 275 mil seguidores em suas redes sociais.
Desta forma, pedimos aos nobres pares 0 acolhimento do presente Projeto de Decreto
Legislativo, com a justa concessão da nobre láurea ao homenageado.

Sala de Sessões,
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de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

Secretaria da Fazenda
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Certifica, atendendo

1380/2022

Nro.:

à requerimento de parte interessada, que até a presente data,

não consta débito, do abaixo especificado,

C.P.F.......
Nome ..........

Protocolo:

253.272588-58
:

2022

/

57.166

RODRIGO PAGLIANI SIMONATO

Obs. Esta certidão não elide o direito da Fazenda Municipal de exigir, a qualquer tempo,
os créditos tributários que por ventura venham ser apurados.
Somente terá validade, com chancela da Prefeitura Municipal, por cento e oitenta dias.

Baixa até:

Isento de emolumentos,conf. Deer. 367/88.

O referido

é verdade, Ribeirão Preto.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Consulta de Processos

Dados Básicos
Tipo: Processo digital
Número: PMRP 2022/057166
Data de entrada: 06/05/2022
Orgão de Abertura: PMRP - Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Unidade de origem: FAZ-35 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO E COBRANÇA
Orgão atual: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade atual: FAZ-35 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO E COBRANÇA
Recebido em: 06/05/2022
Classificação: Certidão Negativa de Débitos

Detalhamento: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS: RODRIGO PAGLIANI SIMONATO
Inscrição Municipal: undefined

Situação: Em andamento
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RODRIGO PAGLIANI SIMONATO
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