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decorrentes da execução deste Decreto correrão por

lo orçamento da Câmara Municipal suplementada,
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Hamilton de Oliveira,

94:-

aSTIFICATIVA

anns: mineiro, de origem italiana e portuguesa, viveu parte

de sua vida na cidade de Botelhos. sul de Minas Gerais.
Vindo de ramilia humilde, trabalhou desde os seus 14 anos para ajudar em casa.
(“hegou em Ribeirão Preto em 1951, trabalhando nas Casas Pernambucanas. Antes, em Franca

ocupando cargos mei

*.<

" &

até que se tornou vendedor e gerente aos 22 anos. Mudou-se para

Ribeirão Preto n' morando Aparecida Tambasco de Oliveira, que logo virou sua esposa e,

juntos, construíram uma família com

5

filhos e, hoje, ressalta a alegria de ver todos formados

e encaminhados com o caminho que trilharam.

Facilidade em aprender línguas, Hamilton fala português, italiano, francês e, aos 75
anos foi alfabetizado em inglês. Apaixonado por Ribeirão Preto pelo crescimento e pela
qualidade (le vida que se conseguiu por aqui chegou o senhor Hamilton para trabalhar e
aposentar, mas resolxeu licar pela beleza e pelo crescimento profissional que o município
proporciona, além de pensar no futuro dos filhos e nas perspectivas brilhantes que a cidade
poderia oferecer.
O aposentado leva a vida com leveza e mantém uma

rotina saudável. Tem como

distrações '.er jornais, Fazer palavras cruzadas e cantar músicas em italiano. Além disso,
Hamilton faz ginásr ªca duas vezes por semana para se manter ativo. Acredita que estes hábitos
fazem com que nas tique doezi

e

indo a médicos somente para consultas de rotina.
,
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Isto posto, e merecedor da condecoraçãõxdo título de cidadão ribeirão-pretano.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

Secretaria da Fazenda
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

1529/2022

Nro.:

Certifica, atendendo à requerimento de parte interessada, que até a presente data,
não consta débito, do abaixo especificado.

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

Protocolo:

“15.339,408—00

:

2022

/

61.855

HAMILTON DE OLIVEIRA

Obs. Esta certidão não elíde o direito da Fazenda Municipal de exigir, a qualquer tempo,
ALVARENGA.

os créditos Tributários que porventura venham ser apurados.

Somente terá vatidaoe, com chancela da Prefeitura Municipal, por cento e oitenta dias.
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Isento de emolumentosconf. Deer. 387/88.
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O referido e verdade, Ribeirão Preto.
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Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
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