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Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 6666/2021.
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SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casª a seguinte:

REOUEREMOS, nos 1ermºs cons
nuwdo o plenáno desta Casa. que seja consignado em ata :

Câmara Municipalde Ribeirão Preto

CONGRATULAÇÓES E

ANOS DA ESTAÇÃO

o PRETJ (CONHECIDA
SANTA TEREZA).

DIA 13 DE SETEMBRO
DE 2021, CONªORME Es ªECIFICA.

uucwonaws e regmentaas,
)3 trabalhos da preseme

Sessão. Votos de Congralulações e Aplausos É Estação EC! 39105 em Rbbelrão Preto,
pelas 37 anus de amenos,

A estação ccológxcn e uma umdads
! undação Em

. » nm,“ uy pequeno magmmo na

pm [unixMwm. que sum» evrí'ma prma'o pela exp/”1315" zum,
Loolu'gmu ug szmão [um ºu uma» Ecºlógica da Mula da Suma
da (mude y pr'evErla uma «moura uu Mam Arlánmu W mmª
Mªgui/v mmm (Iz'vmlmm Esm' low/(Juda em um que up"/Jum; ap
Hamm“ .* a mamaw da nhmrão Pre/a “ W umme a sua 'mp
(lmbrar/al, pm' mem (lu z'onryrwzcão um LMF/JUV de água, www“?
de Lon'uluwx ecolrign'cu Sun mca/mm !umbém mnmhmpm pn ,

do mix/o wmiu rE/evéncm para a a:!!haormºmn (tamy/[cu de psp,

: constnaçin genda pcm

nal, [wmmenlc romumlda
Nemº Canino :: Enade

'mza rrnuldum u pmsagl'm
Bqncnu. < a rima: em uma

,m _1 Jªn? de muamccnm
Júmm [um « mmm/ruim!!»

,rzmw/ _» enabeleczmanm
'.çãn da Harm Ilulmgr'afca
m— WW em pru/kms de



E; Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

lacugmmçãa dc dm u (lugtad. « zu & v.) hups'mguladcumlspmlchdas.>pgm br ap/eslncuo-ccolugxcar

ubenacqmm/

1— mm du expmu), wqumu que se ;uhmeln :: presume Mução u

upmnaçãu do Pletúno. pcm qm pasic :. uxpressnr o pcmamcnm desta Câmara Mumcxpal,

mcnmmmdu cuplu dn pm e ;. ªmem 114 EE, Sra Mesma" Pmczx. Cujo c—maxl clclrômcn &:

ut napmmammes,nl sp gov '
L'pm mms podem ser cncaminhadas pm a Fundaçãº para &

('umenncãn & a Pruduçãu 'r: ai do F de Sim Paula. sua & Ax memmr Fredenco chuan
.umnr. 345, (“ep 044597010 2.10 Pauln , SP. o par ao endereço de vmmção dn 1:15 sua « lindona

mime Anleuin Duane Nogu ra. Lm 317

Sah: das Sessões, 14 de setembro de 2021.
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