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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado ce São Paulo

Ribeirão Preto, 27 de Setembro de 2021

Oficio nº 939/2021-CM

SenhorPresidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) ALESSANDRO DA SILVA FIRMINO cumprimos o dever de
encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s)
pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade

Sem outro particuiar, aproveitamos a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemo-nos.

Camaralil de Ribeirao P
III] | | || |

ll
Protocolo Geral nº 5045/2021

Data:o Horário: 10:36
DM -

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETARIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s): 6452, 5469 a 6472, 6489, 6491 a 6492/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Educação

Processo: PMRP 2021/132202

Interessado: DIVISÃO DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA.

Assunto: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO DO PRÉDIO
ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA “EMEF PROF. DOMINGOS
ANGERAMI” NO COMPLEXO RIBEIRÃO VERDE, CONFORME
ESPECIFICA. AUTORIA: ALESSANDRO MARACA.

Senhor Secretário da Casa Civil
AIC: Assessoria Técnico-Legislativa - ASTEL

Senhor Secretário,

Em atenção ao Requerimento nº 6452/2021, de autoria do

Vereadora Alexandre Maraca, Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto,

que questiona a respeito do prédio onde funcionava a escola “EMEF

Prof.Domingos Angerami”, no Complexo Ribeirão Verde, informamos que o terreno
onde se encontra o referido prédio foi uma concessão do Governo do Estado de

São Paulo para a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto para construção,
exclusivamente, de unidade educacional, conforme documentação anexa às pgs.
8/40. Atualmente o prédio não está sendo ocupado, nem foi cedido a qualquer
entidade, estando, portanto, sob responsabilidade desta municipalidade.

SME, 24 de setembro de 2021.

FELIPE ELIAS MIGUEL
Secretário Municipal da Educação

Avenida Treze de Maio, 157, 2º andar — Jardim Paulistano — CEP: 14090-270 — Ribeirão Preto/SP — Tel.: (16) 3977-9100 |
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OSVALDO CANHEO, 4º TABELIÃO DE NOTAS
|

DESTA COMARCA DE RIBEIRÃO FREIO, E-
|

TADO DE SÃO PAULO, EC. .ecscecconsos

CERTIFICA, s pedido verbal de pessoa interessada que,re
vendo no cartório a seu cargo, os livros de escrituras, d'entre
eles o de número 124 (cento e vinte e quatro), folhas número

|

174vs/178vs (cento e setenta e quatro verso a cento e setenta e

cito verso), verificou constar o Seguinte: "Escritura de Compra |

e Venda com pacto adjeto de hípoteca que fazem João Bin e sus |

E

|

mulher a Pedro Pompolo, na forma abaixo e no valor de: venda |

|

Cr$300.000,00 hipoteca 0r$300.000,00 - SAIBAM quaitos es |

te público instrumento de escritura bastante virem que 13 Ano
|

do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil 'novecuitos e

quarenta e nove, sos dezessete (17), dias do mez de Dezenbro do |

d:t6 ano, nesta cidade de Kibeirão Preto, Estado de São Psulo ,
ez o cartório do Tabelião que esta subscreve, por ser-lhe a mes
za distribuida hoje aí perante zim quarto escrevente habiiitado
o mesmo Tabelião e as Guas testemunhas ao diante nomeadas « no.

- |



mm

fim assinadas compareceram partes entre si justas e contratadas
sendo: De um lade como outorgantes vendedores e credores João
Bin e sua mulher, Dona Maria Gódi Bin, naturais da Italia, casa
dos, proprietários e lavradores, domiciliados nesta cidade h rua
XI de ágosto nº 34, e de outro laão outorgados compradores e ds
vedores:; 1º) Pedro Pompolo e sua mulher Dona Julia Crognali Pom

polo; 22º) Bruno Pompolo e sua mulher Dona Maria Galão Pompolo;

3º) Kello Pompolo e sua mulher Dona Cezira Crognalli  Pompolo;

4º) Adolfo Pompolo e sua mulher Dona Aparecida Medeiros Pompolo
e 5º) Ciro Pompolo e sua mulher Dona Inês Kedeiros Pompolo, to-
dos brasileiros, maiores, agricultores, domíciliados neste muni |

cípio, ns Fazenda São José do Baixadão; os presentes são capa -
zes meus conhecidos, do tabelião que esta subscreve e das teste
manhas, como os proprios de que trato, do que dou fé. Os presen
tes são capazes meus conhecidos, do tabelião que esta subscreve
e das testemunhas como os proprios de que trato, do que dom. Pe

rante o tabelião e testemunhas, pelos outorgantes vendedores e
|

credores João Bin e sua mulher me foi áito que, comforme escri- |

tura de divisão emigavel feita com Dante Bin e sua mulher, la -
|

vrada nestas notas em 18 de Janeiro de 1937, livro 67 fls. 127,

transcrita sob nº 4893 Livro 3-D fls. 87, na 18Circunscrição são

legítimos senhores e possuidores neste Município e 2º Circuns— |

críção da Comarca do Ríbeirão Preto, da propriedade denomina —

da Fazenda Pedra Branca, siio na Fazenda Pro-indiviso das Pal -
meiras, com a área total de 363 (trezentos e sessenta e tres) - |

hectares de terras, ou 150 (cento e cincoenta) alqueires, mais,
ou menos, dessa propriedade destaca-se a àrea certa de 100(cem)

algaeires, ou 242,00 ha (duzentos e quarenta e dois) hectares ,
compreendida no perimetro abaixo, contendo 12,000 cafeeiros, -
mais ou menos, inclusive falhas em mau estado, canavial velho ,

uma case de sede, cito casas para colonos, uma casa para esco -
la, uma *tuúlha, terreiro, duas: celariase nais, benfeitorias den
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-* 4º CartóriO DE NorTas ;

RIBEIRÃO PRETO eestaDo DE SÃO PAULO

tro do seguinte perimetro e confrontação: "começa no Rio Pardo,
nas dívisas com a Fazenda da Barra, e segue pelo rio abaixo até
encontrar uma cerca, nas divisas dos vendedores, sobe pela re
feriãa cerca até encontrar uma olaria dos vendedores, dai viras
direita em linha reta, até encontrar um carreador no canavial

dai sobe a esquerda até encontrar uma cerca dai vira a direi —

ta acompanhando essa cerca até encontrar cutra cerca, daí viraa
esquerda e sobe em reta até encontrar o cafesal e daí vira a di
raite até encontrer as divisas de Felípe de Andrade, daí vira a

esquerda pelas divisas deste até encontrar as divisas de suces-

sor de Affonso Kasiglio e por esta até encontrar as divisas do

japones Savatá e daí pela dívisa até encontrar a propriedade de

Jorge Melek, e por esta divisa até encontrar a Estrada de roda
gem do Porto Chico Martins e daí víra a esquerda acompanhando a
Estrada até encontrar o corrego das Palmeiras, a atravessando -
este corrego, vai até encontrar uma porteira e daí vira a esquer
às acompanhando & cerca até encontrar uma casa; daí vira s direi
ts acompanhando a cerca em redor Ra engenho, e desce até encon»

trar o corrego das Palmeiras e dai sobe por este corrego até a
propriedade de Paschoal Innechi, e pelas dívisas deste até a Fa

zenda da Barra, e pelas divísas desta Fazenda até encontrar a
propriedade de Francisco Inacio, e pelas divisas deste até as
dívisas do vendedor, na parte reservada e dai subindo por uma

cerca & esquerda, até encontrar o canto desta cerca, e dai vire
a direita e segue acompanhando & cerca até encontrar a portuira
na dívisa da Fazenda da Barra e dai vira a esquerda com ess: -
cerca até o rio Pardo, ponto de partida, confrontando no toco -
com o rio Pardo, com os vendedores, com Felipe de Andrade, a
cessor de Afonso Karssiglio, com o japones Savatéá com Jorg: Ke

lek, estrada do Porto Chico Martins, com o corrego das Palmei -
ras, Fazenda da Barras, com Paschoal Innechi, Fazenda da Bar-a e

|

E



Francisco Ignacio, com os vendedores e com a Fazenda da Barra ;

que possuindo a area de terras acima descrita, livre e desemba-
|

raçado de quaisquer onus, de impostos atrasados, de hipotecas-
de quaisquer especies e de quaisquer duvídas, pela presente es.
crítura e nos melhores termos de direito, tem justo e contrata-
do venderem aps outorgados a mencionsda area de cem (100) alquei
res de terras ou 242,00 (duzentos e quarenta e dois hectares) -
descritos com suas benfeitorias, como de fato e na verdade des
já vendido tem aos ontorgados, pelo preço e quantia de Cr$-300,
000,00 (trezentos mil cruzeiros) em moeda corrente do Paiz, pa
gavel na forma abaixo mencionada, por força desta escrítura e

|

da clausula constitutíi, cedem-lhe e transferem-lhe toda a pos -
se, jus, dominio, direitos, ação, senhorio e servídões que em

aita area de terras e bemfeitorias, tinham e exercisa, prometeg
do por sí, herdeiros e sucessores, haverem a presente venda sem

pre bôa, firme e valiosa em todo o tempo, e por ela responderem
e pela evícção de direito pondo-os compradores a são e salvo de

duvidas futuras e a defende-los si chamados a autoria que não

fazem parte da venda, o engenho pera fabricação de aguardente -
com o vapor, 2 alambiques, depositos, veiculos e maquinarios e

mais utencilios que serão retirados pelo outorgante, no praso de

um ano desta data, bem comc as plantações de cereais que retira
rão com as colheitas na forma usual; que 0s compradores deverão

e fícem expressamente obriçados a cumprirem e respeitarem a doa
ção de meio alqueire de terres fazendo doação e outorgando a
Prefeitura Kunícipal desta cidade, quando for de oportunídade,a
escritura de doação precisa grstuitamente, afim de ser construi
às uma escola Municipal, arsa essa que não será descontada da

ares ora vendída, isto é será feita a custo dos outorgados, o

que deverão expressamente cumprir e respeitar; que ficam os com

praderes com o direito de livre transito pela Estrade Velha - —
existente, chameda “Estrada “» Porto Chico Hartins", cuja ser —

a



RIBEIRÃO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

vidão fica instituide, de passagem por esta Estrada, bem como fí
ca mantida a servidão das aguas do corrego, que saindo da par —

te pertencente aos outorgantes reservada vai servir o engenho ds
compradores, servidão que fica mantida, Pelos outorgados compre-

dores Pedro Pompolo e sua mulher Dona Julia Crognali Pompolo,Bru

po Pompolo e sua mulher Dona Maria Galão Pompolo; Nelo Pompolo e

sua mulher Dona Cezira Crognali Pompolo; Adolfo Pompelo e sua mu

lher Dona Apparecida Hedeiros Pompolo e Círo Pompolo e sus ma —

lher Dona Ignes Kedeiro Pompolo, me foi dito que aceitava a pre
sente escritura nos expressos termos de sua outorga, se obrigam
do, quando oportunofezer a doação a Prefeitura localdaarea de j

meio alqueire de terras, pars construção da escole Municipal e

dirque pela presente escritura e nos melhores termos , se
confessam e se reconhecem devedores aos vendedores e credores -
João Bin e sua mulher da importancia do preço da compre ou sejam
Cr$300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) em moeda corrente do «=

Paiz; que se obrigam a pagar aos mesmos ou & quem de direitoçnes
ta cidade de Ribeirão Preto, e seu foro, em 3 prestações de Cr

$100.000,00 (cem mil cruzeiros) anuais, a primeira em 16 de de -
zembro de 1950, a segunda em 16 de dezembro de 1951, e a tercei-
ra e ultima em l6 de dezembro de 1952, acrescida dos juros de 8%

ao ano, fluidos sobre o debito em aberto e pagaveis juntamente -
com aquelas prestações, no vencimento das mesmas; que se obrigam
mais no caso de judicialização desta a pagar a multa de 10% sobre
o debito em aberto para custas e honprarios de advogado, se obri|
gando ainda a pagar as despezas da presente escritura, sus ins -
crição, baixa, cancelamento e averbações que forem precísis, sem)

dispendio algum para os credores, sendo 08 impostos que forem de

vidos, por conta ds credores; que considerar-se-a vencida a di-
vida e tornando-se desde logo exigivel pelos credores, o seu pa
Gamento integral, inclusive juros vencidos, multa contratual e
demais acessorios antes de expirado o praso contratual, indepen |

=)



dente de qualquer interpel ção judicial ou extra-judicial, ei
ocorrerem quaisquer dos AM cu circunstancias seguintes: a)

falta do pagamento das e cita àe principal e juros nes epo-
cas estipuladas; b) aualou ação fude seja movida contra os de-

vedores que afete ou v:
a

afetar 0 imóvel hipotecado; c) não -
ser esta escritura inscri' Ee ibiro lugar e sem concorrea -
cia; d) o não cumprimento quitigher das obrigações assumídas-
nesta escritura e e) falt; da conservação e trato do imóvel hi-
potecado e & alienação ou À antsssbão de posse dos mesmos beas-
sem o consentimento por esertto dps credores; que fica eleito o

foro desta comarca para nele se processar qualquer ação que des
te se origine; que para garantia e Segurança do debito nesta -
confessado e devido de trezentos mil cruzeiros, seus juros, mul

ta e demais obrigações ora assumidas, eles devedores dão aos cre
dores, como de fato dado lhes tem, em primeira especial e unica

| hipoteca, o imóvel que acabam de adquirir acima descritos situa
do neste município e 24 Circunscrição do Ribeirão Preto, na Fa-

zenda Pro-indiviso das Palmeiras, na PFezenda "Pedra Brance",com

e area de 242,00 has ou 100 (cem) alqueires de terras, contendo
12,000 cafeeiros, meis ou menos, em mau estado, canavial velho,
casa de sede, 8 casas para colonos, casa para escola, tulhaçter
reiro, 2 celarias e todas as benfeitorias existentes, que con -
fronta em sua integridade, com o Rio Pardo, com os credores, Fe

lippe de Andrade, sucessor de de Afonso Marssiglio, com o japo —

nes Savatá, com George Melek, estrada do Porto Chico Martins, - |

com o corrego das Palmeiras, Fazenda da Barra, Paschoal Innechi
e Francisco Ignacio, tal como retro ficou descrito, com os peri
metros e confrontações tambes descritos, imóvel esse com todas-
as suas benfeitorias atuais cacessote futuras, tudo compreendido

na presente hipoteca, sem reserva alguma. Pelos credores João -
Bin e sua mulher, ante o tabelião e testemunhas me foi dito que
aceitavam a presente escritura nos expressos térmos de sua ou -



e vo
| crito:.l4 via. Nº 2533. Ministério da Fazenda Coletoria recera.

em Ribeirão Preto. Impôsto do selo por verba. No livro de recei
ta à fl6, fica debitado o coletor pela quantia de 3.240,00, pro

vegiente do Imposto de selo por verba uma escritura de venda e

compra com pacto adjeto e hipoteca no valor de Cr$300.000,00 -
Venda 300.000,00. Hipoteca 300.000,00. juros 48.000,00, confor

ne verba nº 13. Coletoria Federal em Ribeirão .Preto, 17/12/ —

1949. O Coletor. De Víeira de Souza, O Escrivão. Judith. Carim-

bo: 14 Coletoria Federal de Ribeirão Preto. Se Paulo. - 128 Se
rie nº 076. Imposto sobre Transmissão de Propriedade, Imóvel In
ter-Vívos. Exercício de 1949. Transmissão Cr$27.000,00. Recebi-
do Sr. Pedro, Bruno, Nello, Adolfho, e Ciro Pompolo a importam
cia de vinte e sete mil cruzeiros, relativa & guia supra ne1N6

Estação Arrecadadora de Ribeirão Preto, 17 de dezembro de 1949.

4. Moscoglisto Exstor. Nogueira Escrivão. Luíza Roncari Caíxs.D

so 4º Oficio. Ribeirão Preto, 17 de dezembro de 1949. (a). N.P.

Vianna, Distribuidora - Escrevente, autorizado. E por assim es- |

tarem justos, contratados e acordados e de como o disseram dou

té, me pediram e lhes lavrei esta escritura que em seguida sem
do lhes por mim lida perante as testemunhas, Antonio Diré e Dail

1y Divis Magalhães, ambos brasileiros, capazes, meus conhecidos

datilografos, solteiros, meus conhecidos aquí domiciliados e a
tudo presentes, declararam as partes estar em tudo conforme me

haviam ditado pelo que a aceitaram, outorgaram e assinam com asi

tas testemunhas, do que de tudo dou fé, Em tempo: Dísseram ain-
da 68 vendedores e pelos compradores aceito, que ficem estes 0-
brigédos a fornecerem gratuitamente «os vendedores, trez (3)lam
padas de 25W cada uma, com a força respetiva, ligadas e obtidas
ao gerador existente na propriedade cra vendida, e que quando - |

Ê J



N

for puchada pelos compradores rede de força e luz eletrica, per
|

mitírão eos vendedores puchem para sua propriedade a linha âãe

força e luz, que será ligada em continuação a rede geral, dou —
|

fé. Em tempo: ássina a rogo da vendedora Dona Maria Géde Bin, - |

por não saber escrever e a quem pediu Paulo Bin, brasileíro,sol
teiro, estudante, maior, squi domiciliado e presente, dou fé, - |

e...

Eu, (ae) Mario Rissato, escrevente escrevi. E eu, (a.) Sebastião
Martins Vianna, Oficial Maior, subscrevi. Ribeirão Preto, 17 de

dez? de 1949, (2.a.) João Bin. Paulo Bin. Pedro -Pompolo, Brano-
Pompolo. Julia Cronhale Pompolo. Maria Galão -Pompolo. Nello Pom

|

polos Cezira Crognalli Pompolo. Adolfo Pompolo. Apparecida Me - |

deiro Pompoloe Ciro Pompolo. Inez Medeiros Pompolo. Antonio Di |

ré. Daily Dívis Magalhães. (Encontra-se à margem lateral direi- |

ta, aimpressão digital de outorgante Maria «O6di B$n). (Legal -
e Seleda)", NADA KAIS. Q-referido é verdade e dou fé, Ribei

|

Preto, Estado de São faulo, 10 ab abriE ST NEaebnfexi ; revo, dou fé e assinoo

Esc. eSre$ 98,00
Est. sCre$ 26,46
CsSecobro$ 19,60
AM. ô

|
TOTAL Cr.$145,04

meia pitas

|
Conf. à

|

L
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Através da Lei Complementar 737 de 19/03/1890 e pelo Decreto nº 30 192 de 22 / 07 / 1989 a escola da
Estrada das Palmeiras, foi Municipalizada, e desta data em diante, é responsabilidade do Município, cujas
diretoras comissionadas, não mediram esforços para adequá-ia às condições crescentes do bairro e dos
loteamentos adjacentes .

Este é, hoje, o novo visual da antiga escola rural do bairro das Palmeiras, após reforma promovida pela
Prefeitura Municipal 2000/2001

Histórico do Patrono da Escola

Seu nome, homenagem a um dos moradores do
bairro, o Sítio das Palmeiras, o ilustre Professor e
Doutor em Farmácia, Catedrático de Química
Orgânica na Faculdade de Farmácia e Odontologia
de Ribeirão Preto:

DOMINGOS ANGERAMI
Nascido em Mococa, filho de Leonardo Angerami e
Thereza Rinaldi Angerami
Em 24 de Outubro de 1899 - SP

Tipos de Atendimento

Escola Municipal de Ensino Fundamental, atende crianças e adolescentes de primeira à oitava série, de sete
à catorze anos, em dois períodos, manhãetarde. Atualmente com 6 professoras efetivas,e restante
eventual, tem em seu quadro administrativo, diretor, professora de apoio, dois oficiais administrativos, uma
estoquista. uma cozinheira, um oficial de serviço e um vigia

file://C:NMeus%20documentosRegina%20(mamãe AHistória%20da%20EMEF%20Domi... 01/03/02



CURRICULUM VITAE

IDENTIFICAÇÃO

Prof. Dr. Dominsos Angerami - Filho de Leonardo Angerami e
Thereza Rinaldi Angerami, nascido em 24 de outubro de 1899,na
cidade de Mocôca, Estado de são Paulo.
Residência - Sitio Palmeiras, Bairro das Palmeiras, Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo.

FORMAÇÃO INTELECTUAL E CIENTÍFICA

2.1. Histórico Escolar

Curso primário no Grupo Escolar Barão de Monte Santo
na cidade de Mocôca, Estado de São Paulo.
Curso secundário no Colégio Roza em Mocôca, Estado de
São Paulo e Cezário Môta em Campinas no mesmo Estado.
Exames de preparatórios pelo regime de exames parcela-
dos em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.
Curso Superior, realizado na Escola de Farmácia e Odon
tologia de São Paulo, Estado de São Paulo, diplomando-
se como Farmacêutico em 30 de dezembro de 1922.

2.2. Curso de Extensão Universitária, Aperfeiçoamento e Atua-
lização

Membro Efetivo do VI Congresso Brasileiro de Farmácia,
realizado em Belo Horizonte em agosto de 1956.
Membro Efetivo da Jornada Farmacêutica, realizada na
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto,
no ano de 1956.

Membro Efetivo da Jornada Farmacêutica Acadêmica da Fa
culdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara, de 17

a 22 de agosto de 1962.



- Membro Efetivo do Primeiro Congresso de Odontoestomato
logia do Espírito Santo, realizado em Vitória no anode
1966.

- Membro Efetivo do VIII Congresso Brasileiro de Farmã -
cia, realizado em janeiro de 1965, na cidade do Rio Ge

Janeiro.

3. TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS

- Professor Catedrático de Química Orgânica, junto a Faculda-
de de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto de setembro
de 1959 a outubro de 1969.

- Professor Emérito da Faculdade de Farmácia e Odontologia de
Ribeirão Preto, de acordo com a deliberação de 16 de abril
de 1970, de sua Congregação.

4. ATIVIDADES DIDÁTICAS

4.1. Carreira Docente

- Assistente voluntário do Prof. Batista de Andrade, co-
laborando diretamente na obtenção de produtos químicos
preparados na Escola de Farmácia de São Paulo e que fi
guram na Exposição do Centenário de 1922 no Rio de Ja-
neiro, obtendo varios prêmios.

- Indicado em abril de 1939 pela Congregação da Facuida-
de de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, para
ger a Cadeira de Química Industrial da referida Facu
dade.

- Indicado como Professor Catedrático pela Congregação da
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto,
para reger as Cadeiras de Farmácia Química e Microbio-
logia da referida Faculdade, exercendo essas ativida -
des atê o ano de 1947.

- Professor de Química Mineral da Escola Técnica de Qui-
mica Industrial da Associação de Ensino de RibeirãoPre
to, no período compreendido entre os anos de 1947 a
1960.



- Indicado como Professor Contratado pela Congregação da
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto
para reger a Cadeira de Farmacognosia junto a mesma Fa
culdade, exercendo essa atividade no período compreen-
dido entre os anos de 1948 a 1959.

de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto no período
compreendido entre setembro de 1959 a outubro de 1969,
quando aposentou-se.

4.2. Cursos, Conferências e Comunicações

|

-— Professor Catedrático de Química Orgânica da Faculdade

- Conferência no Centro de Estudos Científicos do Insti-
tuto Clemente Pereira em São Paulo, em 26 de junho de
1951 sobre o tema “Fatores que influenciam na Gastro -
bacterioscopia".

- Conferência realizada na Semana Tisiolôgica de Baurã
em setembro de 1953 sobre o tema "Têcnica Geral de La-
boratório".

5. ATIVIDADES CIENTÍFICAS

5.1. Sociedades Científicas

- Associação dos Professores de Farmácia do Brasil.
- Sociedade de Farmácia e Química.

- Sociedade Brasileira de Microbiologia.
- Associação de Farmacêuticos de Ribeirão Preto.
- Conselho Regional de Farmácia de São Paulo.

- Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo.

5.2. Participação em Congressos

- Relator durante a Jornada Farmacêutica Acadêmica da Fa
culdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara de 17

a 22 de agosto de 1962.

- Presidente da Segunda Secção de Química Orgânica Pura
icamentos, c a realização

letro de Farmácia realizado em janciro de



no

Teses

- Em setembro de 1947, prestou Concurso para provimento
de Câtedra de Farmácia Química da Faculdade de Farmã -
cia e Odontologia de Ribeirão Preto, com o trabalho "O

Mercúrio e seus compostos", tendo sido aprovado e toma
do posse a 2 de setembro de 1947.

- Orientador da Tese de Doutoramento do Dr. Josê Norber-
to Calegari Lopes, sob o título "Síntese e Decomposi -
ção Pirolítica de 3-Ciano-4-Metil-2-Pirazolina", defen
dida em 19 de novembro de 1968, na disciplina de Quimi
ca Orgânica da Faculdade de Farmácia e Odontologia
Ribeirão Preto.

Participação em Bancas Examinadoras

- Membro da Comissão Examinadora no Concurso de Seleção
(Exames Vestibulares) da Faculdade de Farmácia e Odon-
tologia de Ribeirão Preto, no período compreendido en-
tre os anos de 1948 a 1960.

- Membro da Comissão Examinadora do Concurso para provi-
mento de Câtedra de Química Analítica da Faculdade de
Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, sendo candi-
dato o farmacêutico Cêzar Tupinambã Roselino, em feve-
reiro de 1948.

- Membro da Comissão Examinadora do concurso para provi-
mento de Câtedra de Farmácia Química da Faculdade de
Farmácia e Odontologia de Araraquara, em julho de 1948
sendo candidato o farmacêutico Antônio Catanzaro.

- Membro da Comissão Examinadora do concurso para provi-
mento de Catedra de Farmacognosia da Faculdade de Far-
mâácia e Odontologia de Araraquara, em janeiro de 1950,
sendo candidato o Dr. Thiers Ferraz Lopes.

- Presidente da Banca Examinadora para provimento da Cã-
tedra de Farmacognosia na Faculdade de Farmácia e Odon
tologia de Ribeirão Preto, em 23 de junho de 1958,
do candidata a farmacêutica Alfreda William Thames.



Membro da Comissão Zxaminadora para concurso de Cãte-
dra da Cadeira de Farmácia Química da Faculdade de
Farmácia da Universidade de Porto Aiegre sendo candi-
dato o farmacêutico Josê Viana Rocha, em novembro de
1961.

Membro da Comissão Examinadora para provimento de Cã-
tedra de Bioquimica da Faculdade de Farmácia e Odonto
logia de Araraquara, sendo candidato o Dr.Weber Dini,
realizado em maio de 1962.
Membro da Comissão Examinadora do concurso para Douto
ramento de Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Far
mâácia e Odontologia de Araraquara, sendo candidata a
farmacêutica Maria Leonildes Alonso Pedroso,realizada
em 14 de junho de 1964.

Presidente da Banca Examinadora do concurso para Dou-
toramento de Química Inorgânica da Faculdade de Farmã
cia e Odontologia de Araraquara, sendo candidato o
farmacêutico Geraldo Silva Jardim, realizado em junho
de 1965.

Presidente da Comissãc Examinadora do concurso, para
Doutoramento de Farmacognosia, sendo candidata a far-
cêutica Alfreda William Thames, realizado na Faculda-
de de Farmácia e Odontclogia de Ribeirão Preto, em 23

de junho de 1966.

Presidente da Banca Examinadora do concurso de Cáte -
dra da Cadeira de Química Bromatológica e Toxicológi-
ca na Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirao
Preto, sendo candidato o Dr. Aymar Baptista Prado,rea
lizado em 9 de dezerbro de 1966.

Presidente da Comissão Examinadora do concurso para
Doutoramento da Cadeira de Química Orgânica e Analíti
ca, realizado na Faculdade de Farmácia e Odontologia
de Ribeirão Preto, sendo candidato o farmacêutico Mil
ton Tapajôs Roselino, realizado em 23 de março de 1966.

Presidente da Comissão Examinadora para o concurso de
Doutoramento realizado na Faculdade de Farmácia e Odon
tologia de Ribeirão Preto, sendo candidato o farmacêu
tico Gilberto Leite Braga, realizado em novembro de

NT



Membro da Comissão Examinadora do Concurso de Doutora-
mento da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Arara-
quara, sendo candidato o farmacêutico Josê Zuanon Neto,
realizado em 17 de fevereiro de 1968.

Membro da Comissão Examinadora do concurso para preen-
chimento de cargo de professor assistente, junto ao De

partamento de Química e Física da Faculdade de Farmã -
cia e Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo, sendo candidato o Dr. Walter Vichnewshi,rea
lizado em fevereiro de 1976.

Membro da Comissão Examinadora do concurso para preen-
chimento de cargo de professor assistente junto do De-
partamento de Física e Química da Faculdade de Farmã -
cia e Odontologia de Ribeirão Pret o da Universidadede
São Paulo, sendo candidato o Dr. José Norberto Calega-
ri Lopes, realizado em fevereiro de 1976.

Membro da Comissão Examinadora do concurso para Douto-
ramento realizado na Faculdade de Farmácia e Odontolo-
gia de Ribeirão Preto, sendo candidato o farmacêutico,
Josê Calegari Lopes, realizado em 19 de novembro de
1968.

Membro da Comissão Examinadora do concurso para Douto-
ramento realizado na Faculdade de Farmácia e Odontolo-
gia de Ribeirão Preto em 23 de novembro de 1969, sendo
candidato o farmacêutico Walter Vichnewski.
Membro da Comissão Examinadora do concurso para Douto-
ramento, realizado na Faculdade de Farmácia e Odontolo
gia de Ribeirão Preto em 18 de fevereiro de 1973, sen-
do candidata a farmacêutica Ana Maria Tucci Turco.
Membro da Comissão Examinadora do concurso para preen-
chimento do cargo de professor assistente junto ao De-
partamento de Fisica e Química da Faculdade de Farmã -
cia e Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo, senão candidata a Dra. Ana Maria Tucci Tur-
co, realizado em fevereiro de 1976.



- Membro da Comissão Examinadora do concurso para preen-
chimento do cargo de professor assistente junto ao De-
partamento de Fisica e Química da Faculdade de Farmã -
cia e Odontclogia de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo, sendo candidato o Dr. João Luiz Calegari Lo
pes, realizado em fevereiro de 1976.

- Presidente da Banca Examinadora do concurso para provi
mento de cargo de Professor Titular, junto ao Departa-
mento de Química Orgânica da Faculdade de Farmácia e
Odontologia de Ribeirão Preto, sendo candidato o Dr.Jo
sê Norberto Calegari Lopes, realizado nos dias 14 e 15
de julho de 1979,

Trabalhos publicados

-— Tese para concurso de Caãtedra sob o título “O Mercúrio
e Seus Compostos" apresentado a Faculdade de Farmáciae
Odontologia de Ribeirão Preto em setembro de 1947.

- “Fatores que influenciam sobre a Gastrobacterioscopia”.
Publicado na Revista Paulista de Tisiologia.

- "Farmácia para o Farmacêutico". Publicado no Diário da
Manhã de Ribeirão Preto no ano de 1949.

- “Separação e Identificação do A e B Naftôl por Cromato
grafia em papel”. Publicado no Boletim da Faculdade de
Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, nº 1, ano de
1964.

- "Identificação de extratos vegetais por cromatografia
em camada delgada". Publicado no Boletim da Faculdade
de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, nº 2, ano
de 1964.

- "Identificação de ácido bórico por cromatografia em pa
pel". Publicado no Boletim da Faculdade de Farmácia e
Odontologia de Ribeirão Preto, vol. 7, nº 1, p.125-129,
jan./jun., 1970.

- "Micobactêrias Atipicas". Publicado na Kevista da Divi
são Nacional de Tuberculose do Rio de Janeiro, vol.21,
ne 84, pg. 434. Fsse trabalho embora decorridos 26 anos

veio corroborar as hipóteses levantadas por Arantes o

rol (19763 e R: o Neto e col. (1977). sendo de qran-



de utilidade para os pesquisadores da àrea. Referido
trabalho desenvolveu-se nos reservatórios de água que
abastecem a cidade de Ribeirão Preto.

5.6. Títulos Honoríficos

- Paraninfo da turma de farmacêuticos da Faculdade de Far
mácia e Odontologia de Ribeirão Preto no ano de 1939.

- Paraninfo da turma de farmacêuticos da Faculdadede Far
mácia e Odontologia de Ribeirão Preto no ano de 1945.

- Paraninfo da turma de farmacêuticos da Faculdadede Far
mácia e Odontologia de Ribeirão Preto no ano de 1947.

- Paraninfo da turma de farmacêuticos da Faculdadede Far
mácia e Odontologia de Ribeirão Preto no ano de 1950.

- Paraninfo da turma de farmacêuticos da Faculdadede Far
mácia e Odontologia de Ribeirão Preto no ano de 1958.

- Professor Emérito da Faculdade de Farmácia e Odontolo-
gia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, de
acordo com deliberação de sua Congregação em 16 de abril
de 1970.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Chefe do Laboratório da liga de combate a sífilis, entidade
mantida pelos alunos da Escola de Farmácia e Faculdade de Me

dicina de São Paulo, com finalidade de preparar medicamentos
para a coletividade.

- Exerceu a profissão de farmacêutico na cidade de Mirasol no
Estado de São Paulo, no ano de 1924.

- Exerceu a profissão de farmacêutico na cidade de Nova Grana-
da, Estado de São Paulo, no ano de 1924 e 1925.

- Exerceu a profissão de farmacêutico na cidade de Mocõôca, Est
do de São Paulo de 1925 a 1933.

ty

- Técnico de Laboratório do Serviço de Combate a Malária na ci
dade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, no ano de 1935.

- Técnico de Laboratório do Centro de Saúde ce do Dispensário
de Tuberculôse de Ribeirão Preto, no período compreendido en



- Técnico de Laboratório do Instituto Adolfo Lutz, em Ribei-
rão Preto, no período compreendido entre os anos de 1956 a
1962.

- Chefe do Departamento de Quimica Orgânica da Faculdade de
Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, a partir doano de
1959.

- Titular da Cadeira de Química Farmacêutica da Faculdade de
Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, a partir do ano
de 1959.

- Diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão
Preto no período compreendido entre junho de 1964 a outubro
de 1966, quando solicitou sua exoneração do cargo.

- Membro Organizador do Departamento de Física e Química da
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto em

abril de 1967.
—-— Membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Recreativa e de

Esportes de Ribeirão Preto.
- Vice-Presidente do Clube dos 21 Irmãos Amigos.

- Foi vereador titular a Câmara Municipal de Ribeirão Preto
em 3 de novembro de 1955, exercendo ainda a suplência duran
te o respectivo quadriênio.

- Membro atuante da "Ordem dos Velhos Jornalistas de Ribeirão
Preto".

HOMENAGENS RECEBIDAS

- Por sua atuação e assiduidade recebeu do Clube dos 21 Irmãos
Amigos, homenagem na forma de uma taça de prata.

- Por sua atuação na Chefia do Departamento de Química Orgâni
ca, recebeu homenagem na forma de uma placa de prata.

- Foi homenageado por seus colegas de Departamento pelo auxi-
lio científico, na forma de uma espátula de ouro.

seus dotes científicos e morais teve sua biografia pu-
icada na Revista da Education Tenta], da cidade de ICA no

Perú.



8. DESTAQUES

- Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais

Referido orgão foi reconhecido pela Congregação da Faculda-
de de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto em julho de
1969.
Foi o Prof. Domingos Angerami quem facultou o uso das insta
lações do Departamento de Química Orgânica sob sua direção,
para que os docentes daquela e de outras âreas viessem a

realizar pesquisas no setor de produtos naturais e cromato-
grafia aos quais dedicava-se na ocasião.
Dessa abertura e com o seu incentivo, vários trabalhos come

çaram a ser executados, surgindo daí a idéia de que se ofi-
cializasse aquela união, dando a mesma um aspecto legal.
Nas suas origens sômente os docentes de Farmácia integravam
o grupo de pesquisadores, o que pela sua atualização cientí
fica foi engrossado posteriormente com a vinda dos docentes
do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia de Ri-
beirão Preto.
Mais de uma centena de trabalhos, comunicações e teses fo-
ram realizadas em pouco mais de 10 anos de existência desse
núcleo, o qual contou com recursos de várias insti
mo: CNPq, FAPESP, FORGE e COPERSUCAR.

Conta o núcleo atualmente com modernos equipamentos para

uiçõesco

análise: Espectofotometros, Espectometros e Cromatógrafos.
O valor inconterte da participação do Prof. Domingos Angera
mi reside na sua participação não só em trabalhos publica -
dos,como pela sua presença constante nas comissões examina-
doras.
Destaca-se ainda o incentivo e mesmo a participação organi-
zadora do mestre ao conseguir que três integrantes dessegru
po, pudessem realizar estágios e cursos de pós-graduação na
área de produtos naturais adquirindo assim a melhor forma -
ção possível.
É de se ressaltar ainda as bolsas conseguidas junto ao Ins-
tituto de Química para os Professores Iosê Norberto Calega-
ri Lopes, Valter Vichnewski e Ana Maria Tucci Turco, junto
a CAPES.
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Foi elemento de grande valia, ao participar do espírito de
renovação universitária, ao encaminhar os primeiros alunos
da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto ,

para frequentarem Cursos de Pôs-Craduação.
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Histórico da Escola

Esta Unidade de Ensino Municipaí, localizada no
Bairro das Palmeiras, bairro bastante antigo de
Ribeirão Preto, considerado rural, ainda hoje,
apesar do loteamento da região do Ribeirão Verde.
começou como um escola rural sob a
responsabilidade do Estado. Na época Escola
Estadual de Primeiro Grau, tem mais de 40 anos de
vida dedicada ao ensinoe formação dos filhos dos
chacareiros, fazendeiros, e de todos que procuram
um lugar tranquilo para sua familia .

file://CÀMeus%20documentosiRegina%20(mamãe AMHistoria%20da%20EMEF%20Domi... 01



LEI COMPLEMENTAR Nº 737

de 19 Ge março de 1.998.

CRIA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO
(EMPG) NO BAIRRO DAS PALMEIRAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou
cu promulgo a seguinte lei:

PRI=Fica criada, por esta lei, a ESCOLA MUNICIPAL DE
MEIRO GRAU (EMPG) "Prof. DOMINGOS ANGERAMI", no bair
das Palmeiras, deste Município, em decorrência da

ipalização da Escola Estadual de Primeiro G

EPG (Rural) “Prof. DOMINGOS ANGERAMI", para ate
nanda escolar da região.

As Gespesas com a execução desta lei correrão por
conta de verbas próprias do orçamento vigente e a se-
rem consignadas nos futuros orçamentos.

suaEsta Lei Complementar entrará em vigor na data de
publicação, revogadas as disposições em cont ário.

Palácio Rio Branco

EfCias [ted
HILTON MAURICIO DE ARAUJ

Secretário dos Negócios Juridico
MALACA R:

“DIRCEU JossA Sr HRYSósron
Procurador cen

4

TAN

vIcod “GRANDIA

Secretária da Educaçõ

<S,
ROGÉLIO GENA

Secretário de Administraç



vm Municipal de Ribeirão JAreic
Estado de São Paulo

LEI Nº 3.773
Ce 20 de mais de 1980,

DENOMINA RUA DE " PROFESSOK D

Faço saber que a Camara Municipal TOVvE!

» seguinte lei:

- Fica, por esta lei, auterizais n Chefe ca Exec
atintar s nsme de ”" PROFESSOR DOMINGOS ANGERAN) ",

) : fiansmenclatura de uma via publica,

ÚNICL 4 denominação de que trata a

à dada, per Ato de Chefe de Executivo, a uma

seún do Nunicípis que, a partir da vigência
lei, esteja ainda sem nemencistura,

Sa dals |- Esta lei é censiderada em viger a parí2
revegande-se as disposições ensus publicaçãs,

rie.

ANTON JURRTHg Mo,sis Ea FARCONO
ie ce Negócies Ju

e interna
Na:

/ JAM
J0%o LEMOS gagaéaSecretáris de Dbras!

ns 526/80
|

ne 644/80 |

nº10105/80
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Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Processo: PMRP 2021/132232

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Página: 8

Ao Infra 30.

Temosa informar que a referida praça encontrava-
se com sua iluminação parcial devido pane elétrica no
quadro de distribuição e falta de fase de energia.

Foi encaminhado o eletricista local em 20/09/2021 e
sua iluminação foi regularizada.

Att.

Fernando de Almeida
Seção de Manut. de Próprios Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modelo 10
6U69

Manory

O

original

deste

documento

é

eletrônico

e
foi

assinado

digitalmente

por

FERNANDO

DE

ALMEIDA.

Para

verificar

a

autenticidade

desta

cópia

impressa,

acesse

o

site

https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento

e

informe

o

processo

PMRP

2021/132232

e
o

código

84KR5BCT.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Processo: PMRP 2021/132233

Página: 6

AoInfra 30.

A solicitação foi inclusa em nossa programação
para o serviço de vistoria e reparo dos bancos
avariados.

Att,

Fernando de Almeida
Seção de Manut. de Próprios Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modelo 10
GUZ0

a Noto

O

original

deste

documento

é

eletrônico

e
foi

assinado

digitalmente

por

FERNANDO

DE

ALMEIDA.
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verificar

a

autenticidade

desta

cópia

impressa,

acesse

o

site

https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento

e

informe

o

processo

PMRP

2021/132233

e
o

código

ETQNRV7T.



Página: 6

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Processo: PMRP 2021/132234

FOLHA DE INFORMAÇÃO ]

Ao
Infra

30.
A solicitação foi inclusa em nossa programação.

Att

Fernando de Almeida
Seção de Manut. de Próprios Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura

dimento

e

informe

o

processo

PMRP

2021/132234

e
o

código

Z3IOWNIO.
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cópia
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é
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e
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por

FERNANDO

DE

ALMEIDA.
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Página: 7

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO
FL Assinatura / Carimbo

Ao GP-4 ASTEL

Informe que o serviço foi executado em 02/09/21.

Ribeirão Preto, 20 de Setembro de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira
Chefe da Divisão de Vias Públicas

Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção

Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta

Secretaria Municipal de Infraestrutura

647
WMonara,

O

original

deste

documento

é

eletrônico

e
foi

assinado

digitalmente

por

ANGELA

DORTA

SOARES

e

ARLINDO

ANTONIO

SICCHIERI

FILHO

e

HENRIQUE

PAOLIELLO

JUNQUEIRA.

Para

verificar

a

autenticidade

desta

cópia

impressa,

acesse

o

site

https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento

e

informe

o

processo

PMRP

2021/132237

e
o

código

F1KXNU9F.



Trânsito

TRAN/JERP
Transporte

Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A

Processo PMRP 2021/132262 — Requerimento 6489/2021

À ASTEL,

Após análise da solicitação, considerando as condições do trânsito no local, entendemos não ser
necessária a proibição de estacionamento, conforme requer.

Ribeirão Preto, 22 de Setembro 2021.

José Lino
neramento € Pragetos

Rua General Câmara, 2910 - Jardim Presidente Dutra - PABX (16) 3934-9500
14060-570 - Ribeirão Preto/SP - www.ribeiraopreto.sp.gov.br/transerp

6424

Manor,



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Página: 15

FL Assinatura / Carimbo

AO GP-4

Segue informado.

Ribeirão Preto, 24 de setembro de 2021.

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção

Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Um
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https://ribeiraopreto.solarbpm..softplan.com.br/atendimento

e

informe

o

processo

PMRP

2021/132265

e
o

código

5ZM6ZB8S.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO |

FL Assinatura / Carimbo

PROCNº / 4

AO INFRA-20:

Informamos que, a Secretaria Municipal de
Infraestrutura é responsável somente pela
iluminação de próprios públicos.
No entanto, ciente da questão da fiação
abandonada e/ou sem uso nos postes de ruas e
avenidas de Ribeirão Preto, essa secretaria tem
enviado reiterados ofícios à Companhia Paulista
de Força e Luz (CPFL), a quem compete a
promoção do serviço de retirada dos fios
inutilizados nos postes conforme a Lei Municipal
nº 14045/2017.
Dessa forma, a concessionária tem sido
constantemente instada a adequar os serviços
prestados de modo a atender os padrões
normativos vigentes.
Não obstante, a referida Lei dispõe sobre as
penalidades em seu artigo 8º, porém não
determina a quem compete a fiscalização e
aplicação das penalidades.

Em 20/09/2021.

Modelo 10



Página: 6

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

[E FOLHA DE INFORMAÇÃO
IE Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que o referido serviço será executado nos
próximos 15 dias.

Ribeirão Preto, 16 de Setembro de 2021.

Henrique Paoliello Junqueira
Chefe da Divisão de Vias Públicas

Secretaria Municipal de Infraestrutura

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção

Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta

Secretaria Municipal de Infraestrutura

GU
y Morsex

eiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento

e

informe

o

processo

PMRP

2021/132268

e
o

código

YJDU1RKS.
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