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Este Projeto de Lei Compleementer, da lavra do Exmo, Sr. Pretei
Municipal, trata, com clareza, precisão e lógica, de único objeio”

- - denomina
viaduto de “Viaduto Profissionais da Gaúde de Ribeirão Pret

Foi vazado em. correto vérnáculo, contendo os atributos
indispensáveis à si (inovação, generalidade, asbtratividade, imperalividade e

coercibilidade) & as partes (a) pretimica: tepigrate e ementa), (b) normativa
niive da reguiada) e (c) final (prazo de vigência, havendo

: 3 sitivos, no art. 29), com 02 (dois) artigos e 03 itrês)
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De igual sorte, em diapasão ao inciso VI, do & 3º, do art. 72, do
Regimento interno da Câmera Municipal de Ribeirão Preto (RICMRP), no
tocante ao mérito, a presente matéria é de nobilíssimo alvitre, por ensejar
justa homenagem aos profissionais da saúde, com à atinente denomin
do viaduto que inleriiga a Avenida Maria de jesus Condeixa à Avenida
Antonio Diederichsen. '

Nesse senttido, é producente reproduzirmos os termos da
lustificativa da propositura: /n litevis,

,

O presente Projeto de Lei tem por objetivo prestar
merecida homenagem a todos os Profissionais da Saúde de Ribeirão Preto, cujo
trabalho dedicado, diutumo e de alta qualidade técnica, com risco da própria

incolumidade física, tem propiciado o enfrêntâmento da pandemia provocada

pelo Novo Coronav irus (COVID-193 salvando vidas e tecuperândo a grande
maioria de enfermos, tanto de Ribeirão Preto como de municípios vizinhos.

Mada mais justo, portanto. do que denominar o

importante viaduto. em lase final de etlificação,que interligará a Avenida Maria

de Jesus Condeixa. a Avenita: Antonio: Diederichsen, E que integra o maior
conjunto de obrasjjá realizadas” em nosta cidade, mediante recursos do PAC us
Mobilidade Urbana, de “VIADU To PROF ISSIONAIS DA SAÚDE Dr
RIBEIRÃO PRETOS: de forma a marcar de forma indelével, a gratidão e o

reconhecimento do povo “ribeirão-pretano par esses verdadeiros heróis da nossa
história, o .

Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionalidade,
iegalidade, regimentalidade. juridicidade e técnica legislativa, e o PARECER
DESTA COMISSÃO É FAVORÁVELào projeto de leiemanálise, pugnando-seque seja aprovado pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis (art, 36, do
RELMRPL

. .Saia das Comissões, 23 de juiho de 2020.

a ISAAC ANTUNES
—

:

c , Presidente
A º

” :
|

Ê aa >
MARINHO SAMPAIO :

o MAL XALA ABRANCHES
ã

A o os Relator

A nm /4
e

seecorader o o “ MAURÍCIO GASPARINI

Í
Ê


