
RELAÇÃO DAS MATÉRIAS PARA A “ORDEM DO DIA”
DA SESSÃO   ORDINÁRIA   DO DIA   02/12/2021  

MATÉRIAS COM PRAZO VENCIDO - LOM

1 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

Substitutivo
 

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  68/21 -  PREFEITO
MUNICIPAL - ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 4º E 7º DA LEI
COMPLEMENTAR  Nº  2467,  DE  25  DE  AGOSTO  DE  2011,
ALTERADA  PELA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  2603,  DE  26  DE
AGOSTO DE 2013, QUE INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DO
IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  69/21 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  ALTERA  A  REDAÇÃO  DO  ARTIGO  3º  E  INCLUI
PARÁGRAFOS NO ARTIGO 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1895,
DE  07  DE  OUTUBRO  DE  2005,  QUE  CRIA  O  CONSELHO
MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  RURAL  -  CMDR  DO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

3 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  70/21 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  AUTORIZA  O  EXECUTIVO  MUNICIPAL,  A
RECEBER  COMO  DAÇÃO  EM  PAGAMENTO,  IMÓVEL
LOCALIZADO NA VILA ELISA, MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO,
COMO  FORMA  DE  EXTINÇÃO  DE  DÉBITOS  TRIBUTÁRIOS,
JUNTO  À  FAZENDA  PÚBLICA  MUNICIPAL  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

MATÉRIAS EM REGIME DE “URGÊNCIA ESPECIAL”

4 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples

Substitutivo
 1 Emenda

 

PROJETO DE LEI  Nº  27/21 -  MATHEUS MORENO -  DEFINE O
TÍTULO  DE  ENTIDADE  DE  UTILIDADE  PÚBLICA  MUNICIPAL,
SUA  DECLARAÇÃO  E  CONCESSÃO,  REVOGA  LEGISLAÇÃO
VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

1 Emenda
 

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  86/21 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  AUTORIZA  A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
RIBEIRÃO  PRETO  A  CONCEDER  DIREITO  REAL  DE  USO  DE
IMÓVEL  DE  SUA  PROPRIEDADE  AO  COMERCIAL  FUTEBOL
CLUBE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DEMAIS MATÉRIAS

6 - 2ª DISCUSSÃO/NOVA PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  76/21 -  PREFEITO
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REDAÇÃO

Maioria absoluta

1 Emenda
 Nova Redação

MUNICIPAL - DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DO FUNDO ESPECIAL
PARA SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS (FESH) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. 

7 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35/21 - Comissão de Transparência e
Legislação  Participativa  -  ALTERA  ARTIGOS  DO  REGIMENTO
INTERNO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃO  PRETO,
CONFORME  ESPECIFICA  (PARTICIPAÇÃO  REMOTA  EM
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS)

8 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  41/21 -  MESA  DA  CÂMARA
MUNICIPAL - ALTERA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 175, DE
27  DE  MAIO  DE  2015  (PARLAMENTO  JUVENIL),  CONFORME
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

9 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria qualificada - 2/3

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  11/20 -  MAURÍCIO
GASPARINI  -  CONCEDE O TÍTULO  DE CIDADANIA RIBEIRÃO-
PRETANA AO SR. FÁBIO AUGUSTO ENNOR FERNANDES.

10 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria qualificada - 2/3

PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  29/19 -  LINCOLN
FERNANDES - CONCEDE O TÍTULO DE CIDADANIA RIBEIRÃO-
PRETANA A "CARLOS ROBERTO LUPI".

11 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples

PROJETO DE LEI Nº 262/21 - MESA DA CÂMARA MUNICIPAL -
RECONHECE  E  DENOMINA  LOGRADOUROS  PÚBLICOS
MUNICIPAIS SOB AS DENOMINAÇÕES QUE MENCIONA.

ALESSANDRO MARACA
Presidente
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2%;
Prefeitura Munícipai de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 4“ E '70 DA LEI COMPLEMENTAR Nº

2.467, DE 25 DE AGOSTO DE 2011, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR

Nº 2.603, DE 26 DE AGOSTO DE 2013, QUE INSTITUI O CONSELHO

MUNICIPAL DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica alterada a redação do artigo 4º da Lei Complementar nº 2.467, de 25 de

agosto de 2005, alterado pela Lei Complementar nº 2.603, de 26 de agosto de

2013, que passa a vigorar com seguinte redação:

“Art. 4“. O Conselho Municipal do Idoso - C.M.I. será composto por 18 (dezoito)

membros titulares e 18 (dezoito) membros suplentes, os quais representam

paritariamente instituições oficiais, que serão consideradas de caráter

permanente, entidades da sociedade civil e usuários dos serviços diretamente

ligados ao idoso, sendo:

I - 09 (nove) representantes de órgãos públicos:

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e

Desenvolvimento Urbano;

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Assistência Social;

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde;

(1) Ol (um) representante da Secretaria Municipal de Justiça;

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo?

f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte; l '
g) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Educação;

%

h) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Governo;

i) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda;
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

II - 03 (três) representantes de entidades da sociedade civil, indicados atraves de

documento emitido pela entidade que há mais de 02 (dois) anos realize como

finalidade principal atendimento aos idosos, devidamente estabelecida e atuante

no Município, inscrita no Conselho Municipal do Idoso, e na Seção de Entidades

da Secretaria Municipal da área em que atua, bem como, conter Alvará junto à

Divisão da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde (VISA).

III - 03 (três) representantes de usuários vinculados aos serviços diretamente

relacionados ao idoso há mais de 02 (dois) anos;

IV — 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - lZª Subsecção

de São Paulo, a ser indicado por ato de seu presidente;

V - 02 (dois) representantes de Entidades de Ensino Superior do Município.

ª lº. Os representantes titulares e suplentes de que tratam os incisos I, IV e V

deste artigo, serão indicados pelos órgãos e/ou entidades que representam.

5 2”. Os representantes de que tratam os incisos II e III, serão escolhidos através

de eleição realizada pelo Conselho Municipal do Idoso — C.M.l. em Assembleia

Extraordinária, e obrigatoriamente devem residir no Município.

ª 3ª. Havendo um número de indicações superior ao número de cadeiras para

compor os representantes de que trata o inciso V, os mesmos serão escolhidos na

eleição realizada pelo Conselho Municipal do Idoso — C.M.l.

& 4“. No caso dos representantes eleitos das entidades da sociedade civil, seus

mandatos pertencerão às entidades.”

Art. 2ª. Fica alterada a redação do artigo ”iº da Lei Complementar nº 2.467, de 2% de .
j.,

&

agosto de 2005, que passa a vigorar com seguinte redação:
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ea-
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

“Art. 7“. A eleição dos membros da sociedade civil para a composição do

Conselho Municipal do Idoso '— CMJ. será realizada através de Assembleia

Extraordinária no mês de outubro, cºnvocada especialmente para esse fim.

Parágrafo único. Serão considerados eleitos os representantes de entidades com

maior número de votos no pleito, sendo titulares os três primeiros colocados, e

suplentes os que ocuparem o 40, Sº e 6D lugares na votação.”

Art. 3“. Esta lei complementar entra em Vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

Prefeito Municipal

fls. 5/179



. Ú7fiâi2i., 16:54 PDHs viewer

fornalha Mim” ipa! óia «o»;

Aiii &? RÉQNiÃG QRÚÉRÁRW DG CGNSELHO MÚMGEPAL $i) SDOSD
Cªi? Nªª ªiiãfããºâ

& :> &: €")

ª

N

:;
(É) iii

>

<$ «7

“13

$i»& máfia ii : ggaàie <>» diz: 53 mi <> vime <> «» às <>;iio hºras « tri fita miiiuios aiiavéa cie meio dig

< ª ” ' « Siãº Raim iaaiizaii—ae & <em>;iãº ordínai ia da Gans—<>? <> Miami; ipa?ªº
&; ie *pmiidiiia gaia Piesiiieiiiii cie Cansei ho Luci:me» Maiieii <> «» as ”30

. »«Miãviãiit: & ouiies coragmmi 3699 <: eniâo <> Vi m—Riesidema Bi iªiiàvis fia

&agiiiiii
", ca iciiiçãô fig «umfiº Estiveram piasêiiias na reuniàs as Cifiníâãíhâi—(OSÍ ioãio Radiº «»

? <img» imimar iiiaiiiiíaiii (Simianie Saecriaiaria && Faâiiniiai. ªra Luizai Éêaaig «iii <><i<3 Saiãáe) Dan ieia Mariia Gaidiiza íSupianie Secmieiiia cie: Samª,
»« “ªfir: <> iii“: iiiiiii .:iãcii: <i> <i>—> Mamães; ResiaiiêVeira dubaini iâiipieifitg SieCi'aiaiiãi cia Guiaiwa;

ami i.;w Lizªiiiaiiiª ªí iii:iii» Recraiaria cia Éciíiúaçãíl) iii-imaeia iªeriaz 8 S %%»« iria (iiiuiai
”>*; »» iii”; »>»> »: Wii!-iii iªi»:« ásia Qi:«iii na Mainha (Riu? ai“ Sacieiariê cia Casa Cia; 3i3 izamara de Giiveii3a

iiiaii“: »iª«».=. i. ai Wiii RiiaNigga?i.,iiaia G. Peres (Supi eme izniiciacies Vcwõ Rihana), Mariangêia
« iii »« ZE:"iªi«<»«<—:. iªi: iidaçâa Úbseiiiaióiig do Livw « cia Leitura) iiiàicia ini-is Vieira

»«: ::>.i»«ic:<i> masi» Aux? iadsia Réciiia Rªsa «íSLipi ««<; Lisuáiioºii Ric; Qi iªiiávi <>

:
($>—Kiª,

«: %* Qiiii Wdaciea Siamês: Siueciii, “ieima Sancha? Vemriiswia & Gislenii
& iim ; <>«< <»«iii, Os Ganassi i><>i«» Jºsé fai axsandrc Casita Raáiigues (Éiipâiiiiiii

iii-iii R$56.25 Caiia && Vec: <>ªlem iªe«»»» Raimi—<i> iiiiiii «< USLiâi'i «><—> Casa iii: Vgiió)

& f? 5 W ?> ti“?»

,

ii: “ZL il“; 3? (fi

;“

“f

53
%
<>

,
:

,,

“rw

>.»

vª?"

ª;

:::í

<>:

.:

rf:
ª?
(3

s:»

$>

«>

«

m—w

,-

«e:« ::> a «> if? it: <.» 5 »> ::>

&:

»> &iiíiíãim & ?iªàiâggia ciaii gif iiiáciziiia « iªêui'iiáe.

iº iíªaiºiii :.. fªiiíiiªfliªfêãçâi)ªia aiii <=“ªiii ,. »« apiovad

iªiiªã. viííâã”Viiiiiªiai: & 53535: <i>?“ .... &CQREBÉÉ Raissa Rama ie fê?“ uma breve faia sabia &:impgiiância da i;.xiiz

?ªli????Zi <;- «<»,<>» ««<» «<—3 ©3053! evem <> CÍÉfseussãe agi—1;idosgs fazenciiti cam <img aiii—s <>»

“%%%& Elm geguiáa « Çgnâeiiiiie><a Mariangªãa sugeriu que <> Cansei he iiciie & abeidai » aasuiiia
»» «» iii»ice ªspecâai »» iaiaiieici sobre <> assumia por uma hora
»««»<>i>i<> iii ««do <> iiir Ciâiiiiie Éiucçhi eaieve piaaeaia & pediida da Çansiiihai«: Raim:cia C

iiiigzii'i? » »«»iâiiiiia iii» Lai $i?"><): Vigia-img sair—: Rauia dia iiapiziiriinga com o iinancêamanim Íbi'iCÍÚ

' »
“ªiii“

3%% «>». <» «iii «>»gg <i> iiii Gisªiuiiie iaiau sºbre gua exçiªriêiicia eiiciuanie Riesêdenie fia (iwíªi.

ii.:riiii «.» iiii«»«»_?iistii «> <> às Rameiaiías <i>. Asssisiência Saci aia?) cie $ª€3€i€3 para mapa—amªmi:
”i âSi-iiºi guiªi ii.:ii «aaiizacio um irabaiho de conscieniizaçãa do Secmiáiio cie

kii??? mmoingiiiiiisão (iaiinteieâse de maidis: <> fâ)? cgiisiiiiicio <> ai.:«zm <i>

<>
ag.?

idêê <> ao mamãe ípie. G $i. iiiiaudi«> siim: & »Maia iiiziacie iii<ídi «» da iii brizziisiz,

<>???i 32??? « iessaimii que o mfãnaacàamwto mãe <> da iiisiiiuiçâci mas

«if basiaiiie aiwadoa
«<—i iiçiis ai:: iãeaº no mairiim'ipi—c: « Cansei Rêiia Úaniaieeexpos que: emªi <»:

”>”; «>» Rªia anieriai & iesebiiii somºs «atamos soiiciiiiii & de—S gaia iieiitiiiiizm

aia gíria ciaiigs
“É”? <i<>< “»>miamas aguarâmdgiinici'maçiiies miªm iai farma? izadg pmdií«»

: <> ªííiiissi .

? ? iwaiªiiamiyii <i>:

iai »iiiiiil:» mnigi «<. itaiªii'iiiii «:«» (Éâáíªfi ««»-:= amigaiªiiªii
224 Agregªr: » iãiôíêíífi

<íiãé igiúirfigifª>iii»; as &>i::.ifiítª;. »«

A <*> "&?“ “""“ [* ª"” “% iªi ;*» iaiii % ªiiiâigiªsi <% >»

http—321%?beiramreigisaiarbpm.súãpiaii.c<>f».à«<i<><iaii

fls. 6/179



G?“ («22 &«3:54 PDF.]S viewer

Cmmeíiw Mwakàrsz do 35395:-

iáéâ,
* “345?

3; <'<i<«<«p«« «« «« 2%? “«É; Sânzsàiív'«; Ciª—iii »» « Lai fºi «naamini'aacía cºm «« «pantamenias « «as
“ ««<; ?05 que «amaram « tem; confºrme sugwêde com « «««;«iª««<;«c;

«iss;;,«s «; «><««<«<a «sªia <*«forma «Cimin igíraâiva da mamã—;:ipi? ««ia Sam;«ria ««
«

«««—«ms; «pará «««fia «««« «;«zo «« 39 «ias «mas cie «hcamênãamento dp «««« « câmafai.

3,2; ««em «prazer;; para <«<;o;<«ç«<> dos Ragfstms «erá «m «««««3021 « ierim naiá em 338329?ª

aªi; “(%%%&«« «««;;; ««««guasg«««««;««<«« «««« «<span; ««i &; «« «Rasa UÇãD %;“292; « «« ««« do; CEM;
, «««

««««;«áaa ««« 233533 <«i «««;cís ««<; informem «« Origen«««ôas para ««« nãº percam <; «<«zo__ ;;
&«misaãz; «« i;;«miçâa; «« <«ipr«<««« ««« « «aiii; «« dia 94% GiZQZi «levará iniciar « «««iiaçâc; da documersâaçâc;

«ª iª«<"<« —« R$; «WRA «5.38ª“%%%& “ME,;RGS
;; C«<;««ii;«ê <« Pie—iara ««ia ««;«««”;«â; « Cansei hei«« Danieêe «sim; os dadºs recabicíps dos ««<—vi ças;

«%%%& ««« «ww «« «««« «««« « « Ç««««iiª<«i<« Dania ie «mês que « ««« fêiseiaeu mãe tem"<; im;«:«çâm ««
«raw;«««? <«i«;««« « imçmâm; « «« «« meêêwâms «nwminimwm 03 ««««s ««iícêtaãas para « andamanto cie;

«mamª. fãs; Ç««««ih«««« Ramis; Rimª « Qix”; ;;;;iza (««««ram ter «««as pam « ievanâamenâo;
(É; Vic«»?ªr««ãci««<« «««««wm « «www:; ««« ««;«p «greôiàp, «««« que « Seiagasãa «««« «« os ««««;

«« ««««. «& Canseiiwãra Maria;;gaia p;;«iàseii qua sãº duas ««««iôes âevamaúas; quai « iúcaiizaçãoáp «esc; «
«uai « ««siçãmamwàn «ªº CM? «iame «« ««««—««? ?«i «emcima que «pôs « iccaiêzaçâe de «issº será íeita «<>.

;;;«ms «m;; ««a « <««;;«i<« «« «««.
« C««««i««i<« «««mia ;;;—«««; ««« « Germaine; msansiderasw « desciassifêcaçãs «« Circula ««

T;“«b«ih«di;<«5 Çfâsiâºa «« Vªra; “ãâiaêria; «ais ª:: «faz;; ««tipuiaáº «às: fai atamâidc ««««—«< «« «dºecimeníp df;
Rfasiâai;«; « pªaâwiwmwiâ «« "í”«mâ—«a «« SESC. Fai expo-«Es ««« « àeseiassificaçâc já fai pubiicada «;;; Diáriª
Giºia «ipês ««««;«««« « ««« « «««« ««;á *ª<«««<««cí«”, pºderiam ««; «tiiizads meâiame «prºvação em Edéia? fuâure.

O iii«« iªmai ««««; ««<; «9; «mem—«*;« « «««««nis; rerumiâa «« 30h28m que va; por mi «< Pmms:«< gecrempa «às:

C««««i «« ««uma««< «« «««« «« Ribemas Rreàp iavraâa «ºs «me dêsas «« mês da «gcsío «« «eis; mai « «««««
«m,

hitpszifrâbe«««pmm.«Giarbpm.ssâpi««.€<3m.b«p0<â«êã 2i'3

fls. 7/179



Cámara Municipalde Ribeirão Preto
Prefeitura Municipalde Ribeira ""M”" mu” ", '”Estado de São Paulo

. . ccalo Geral ºGabinete do Prefeito nataf 14!10/2021l?or5á2;|8c3 [210535

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2021.

Of. n.“ 982/2021-CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto de Lei

Complementar que: “ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 4“ E 7“ DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 2.467, DE 25 DE AGOSTO DE 2011, ALTERADA PELA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.603, DE 26 DE AGOSTO DE 2013, QUE INSTITUI
O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAQÍ”,
apresentado em 05 laudas, justificando—se a propositura pelas razões que adiante seguerlr;
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete de Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por objetivo
alterar a redação dos artigos 30 e 70 da Lei Complementar nº 2.467, de 25 de agosto de

2005, alterado pela Lei Complementar nº 2.603, de 26 de agosto de 2013, que instituiu o

Conselho Municipal do Idoso.

As alterações realizadas são necessárias para reestruturar a

composição do Conselho, especialmente após a reforma da estrutura administrativa da

Prefeitura Municipal, em especial a substituição da Secretaria dos Negócios Jurídicos,

extinta pela citada reforma, pela Secretaria de Justiça, e a exclusão da Delegacia do ldoso

e da FABARP.

Acrescentamos que as alterações sugeridas foram votadas e

aprovadas pelos membros do Conselho Municipal do Idoso, conforme cópia da ata em

anexo.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a propositura,

aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre Legislativo, nos termos do

artigo 42 da Lei Orgânica do Municipio.

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

Atenciosamente,

NOGUEIRA
Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL
N E S T A
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Camara Municipal de Ribeirão Proto

Prefeitura Municipalde Ribeirã VU | IIVII
Estado de São Paulo Protocolo Geral nº 6581/2021

i it a Horário: 11Gabinete do Prefeito Data:
23/14/2021

H

43

Ribeirão Preto, 19 de novembro de 2021

Of. nº 1.120/2021-CM

Senhor Presidente,

Tem opresente a finalidade de solicitar a Vossa

Excelência, que se digne encaminhar à Comissão Permanente de Legi-lação,
Justiça e Redação dessa Casa de Leis aproposta anexa de SUBSTITUTIVO ao
Projeto de Lei Complementar nº 68/2021 que: “ALTERA A REDAÇÃO
DOS ARTIGOS 4º E 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.467, DE :5 DE
AGOSTODE 2011, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTARNº 2.603,
DE 26 DE AGOSTO DE 2013, QUE INSTITUI O CONSELHO
MUNICIPAL DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, (substitutivo |
anexo), encaminhado por meio do Ofício nº 982/2021-CM, de autoria leste p/o

1XExecutivo.

“lde6
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Prefeitura Municipal de Ribei
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por
objetivo alterar a redação dos artigos 3º e 7º da Lei Complementar nº 2.467, de

25 de agosto de 2005, alterado pela Lei Complementarnº 2.603, de 26 de agosto
de 2013, que instituiu o Conselho Municipal do Idoso.

As alterações realizadas são necessárias para
reestruturar a composi o do Conselho, êspecialmente após a reforma da

estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, em especial a substituição da

Secretaria dos Negócios Jurídicos, extinta pela citada reforma, pela Secretaria de

são da Delegacia do Idoso e da FABARP.

Acrescentamos que as alterações sugeridas foram

votadas e aprovadas pelos membros do Conselho Municipal do Idoso, conforme

cópia da ata em anexo.

Após uma revisão realizada no Projeto apresentado,
verificou-se que a redação proposta para o artigo 4º da Lei Complementar nº

2.467/2005, especialmente o inciso II, restringe a participação no Conselho

Municipal do Idoso—CMI, às organizações da sociedade civil que oferecem

serviços de acolhimento institucional, excluindo os demais serviços, programas e

projetos que compõema Política Pública da Pessoa Idosa, impedindo-os, dessa

forma, de serem membrosdo Conselho.

Insta salientar, que o Conselho Municipal do Idoso
tem como suas finalidades essenciais o diálogo intersetorial para a

implementação da Política Pública para a pessoa idosa no Municípioe o controle
social. y

2de6
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Assim, primando pelos princípios da isonomia e da

imparcialidade e para garantir um processo eleitoral democrático, está sendo

encaminhadoosubstitutivo ao Projeto de lei complementar nº 68/2021.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade

para reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta

consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

NESTA

3de6

fls. 12/179



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

ITUTIVO DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 68/2021

ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 4 E 7 DA LEI

COMPLEMENTAR Nº2.467, DE 25 DE AGOSTO DE 2011, ALTERADA
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.603, DE 26 DE AGOSTO DE 2013,

QUE INSTITUI O CONSELHO MUNICIPALDO IDOSO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art, 1º, Fica alteradaareda: jodoartigo 4º da Lei Complementarnº 2.467, de 25

de agosto de 2005, alterado pela Lei Complementar nº 2.603, de 26 de

agosto de 2013. que passa a vigorar com seguinte redação

“Art. 4º. O Conselho Municipal do Idoso- C.M.L. será composto por 18

(dezoito) membros titulares e 18 (dezoito) membros suplentes. os quais

representam paritariamente instituições ofici

de caráter permanente, entidades da sociedade civil e usuários dos

serviços diretamente ligadosao idoso. sendo:

1-09 (nove) representantes de órgãos públicos:
a) 0! (um) representante da Secretaria Municipal de Plancjamento e

Desenvolvimento Urbano;

b) 01 (um) representante da S taria Municipal da Assistência

Social;

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde;

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Justiça:

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Cultura e

Turismo.

ddeb
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1) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte:

£) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Educação;

h) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Governo:

i) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda;

HI - 03 (três) representantes de entidades da sociedade civil, indicados

por meio de documento emitido pela instituição com mais de 02 (dois)

anos de atuação e sede no Município, cuja finalidade principal seja
atendimentoapessoa idosa, devidamente inscrita no Conselho Municipal
do Idoso;
HI - 03 (três) representantes de usuários vinculados aos serviços.

programas ou projetos oferecidos a pessoa idosa há mais de 01 (um) ano;
IV - 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - 12º

Subseeção de São Paulo, indicado por ato de seu presidente;
Y - 02 (dois) representantes de Entidades de Ensino Superior do

Município.

$ 1º. Os representantes titulares e suplentes de que tratam os incisos 1, IV

e V deste artigo, serão indicados pelos órgãos e/ou entidades que

representam.

$ 2º. Os representantesde que tratam os incisos II e III, serão escolhidos
atravésde eleição realizada pelo Conselho Municipal do Idoso - CMI
em Assembleia Extraordinária, e obrigatoriamente devem residir no
Município.

$ 3º. Nocaso dese apresentarempara a cadeira de que tratao inciso V,

número de instituições superior às vagas disponíveis. os candidatos serão

Sde6
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escolhidos naeleição realizada em outubro pelo Conselho Municipal do

Idoso — CML.

8 4º. Nocaso dos representantes eleitosdas entidades da sociedade civil,

seus mandatos pertencerão às entidades.”

Art. 2º. Fica alterada a redação doartigo 7º da Lei Complementarnº 2.467, de 25

de agosto de 2005, que passa a vigorar com seguinte redação:

“Art. 7º. A eleição dos membros da sociedade civil para a composição do

Conselho Municipal do Idoso - C.M.I. será realizada através de

Assembleia Extraordinária no mês de outubro, convocada especialmente
para esse fim.

Parágrafo único. Serão considerados eleitos os representantes de

entidades com maior número de votos no pleito, sendotitularesos três

candidatos com maior número de votos para cada cadeira, e suplentes os

que ocuparem o 4º, 5º e 6º lugares navotação.”

Art, 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal

6de6
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ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO sº E INCLUI PARÁGARAFOS NO
ARTIGO 4!) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.895, DE 07 DE OUTUBRO DE 2005,

QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL _
CMDR DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica alterada a redação do artigo 3º da Lei Complementar nº 1.895, de 07 de

outubro de 2005, que passa a Vigorar com seguinte redação:

“Art. 3“. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será constituído por 10

(dez) membros titulares e respectivos suplentes, sendo garantida a participação
de todos os segmentos ligados ao setor agrícola, Vinculados à produção,

comercialização, armazenamento, industrialização e transporte:

1 — 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

II —- Ol (um) representante do escritório de Desenvolvimento Rural Regional

Agrícola de Ribeirão Preto—» órgão da Coordenadoria de Assistência Técnica

Integral da Secretaria de Agricuitora e Abastecimento do Estado de São Paulo;

III — 01 (um) representante do Escritório de Defesa Agropecuário de Ribeirão

Preto — órgão da Coordenadoria. de Defesa Agropecuária da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo;

IV - 01 (um) representante do Conselho Municipai de Defesa do Meio Ambiente

de Ribeirão Preto — CONDEMA;

V - 01 (um) representante da Associação de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia de Ribeirão Preto;
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VI — 02 (dois) representantes de associações que possuam em seu estatuto social

a participação de algum seguimento [ligado ao setor agricola, comercialização,

armazenamento, industrialização ou transporte como atividade predominante;

VII —— 02 (dois) representantes de Organizações Não Governamentais que

possuam em seu estatuto social a participação de algum seguimento ligado ao

setor agrícola, comercialização, armazenamento, industrialização ou transporte

como atividade predominante.

g lº. Os representantes titulares e suplentes dos órgãos da Administração Pública

Municipal a que aludem os incisos l e IV deste artigo serão designados pelo

Chefe do Executivo, mediante indicação dos Secretários, após ofício pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

% 2“. Os membros titulares e suplentes que aludem os incisos VI e VII deste

artigo serão escolhidos por meio de eleição entre os representantes indicados

pelas respectivas entidades credenciadas, nos moldes dos 55 3º e 4ª.

& 3“. Para ocorrência da eleição dos representantes dos incisos VI e VH deste

artigo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deverá adorar os seguintes

procedimentos:

a) promover o cadastramento das
,

entidades ligadas ao setor agrícola.,

eomerciaiização, armazenamento, industriaiizaç'ão ou transporte como

atividade predominante, (e que obrigatoriamente tenham sede no municipio

de Ribeirão Preto;

b) convocar assembleia para eieiçâo de representantes titulares e suplentes,
dentre as entidades cadastradas conforme alinea ªªa”;

e) cada entidade terá direito a um (Ol) voto peio seu titular ou pelo gseu rr %

ª »»

suplente presente à reunião._
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& 4“. Para os efeitos dos incisos Vi e VII deste artigo, serão habilitadas as

entidades que atenderem aos seguintes" reqúisitos:

a) tenham sede no'mnnicipio de Ribeirão Preto e no mínimo um (01) ano de

existência legal da data da assembleia;
,

b) apresentam a Ata de eleição e posseda Diretoria devidamente registrada e

a Ata de nomeação do titular e suplente com direito a representação nas

respectivas assembleias;

c) apresentem reiatórios de atividades nos úitimos doze ( 12) meses

ª 5“. Os membros titulares e suplentes dos incisos N' e V deste artigo serão

designados pelo Presidente em eXeroicio, após ofício da Secretaria Municipal de

Meio Ambiente.

55ª 2ª. ............... omissis ............................. “

Art. 2º. Ficam incluídos os ªê Sº, 60 e 7ª no artigo 4º na Lei Complementar nº 1.895, de

07 de outubro de 2005, com seguinte redação:

“Art. 4”. ................... omissis ...................

g 5“. Excepcionalmente, na primeira nomeação do Conselho, os seus membros

terão o mandato reduzido para i (um) ano.

à 6“. Para a escolha dos membrosindicados nos incisos VI e Vii do artigo 30, as

entidades cadastradas na Secretaria do Meio Ambiente serão convidadas a

participar da primeira reunião do COMDER, quando serão eleitos os membrª s *

dentre as entidades presentes
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é 7“. O convite de que trata o parágrafo anterior será feito pela Secretaria do

Meio Ambiente, mediante oficio às entidade:; cadastradas, além da divulgação no

sítio eletrônico oficial da Prefeiturae por portaria do Secretário para aqueles que

quiserem participar.”

Art. 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

PALÁCEO “Rio BRANCO

Prefeito Municipal
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LEG —

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2021.

Of. 11.” 984/2021-CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto de Lei

Complementar que: “ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 3“ E INCLUI
PARÁGARAFOS NO ARTIGO 4ª DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.895, DE 07

DE OUTUBRO DE 2005, QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO RURAL —— CMDR DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO

PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”, apresentado em 07 iaudas,1ust1iioaãrido- "

se a propositura pelas razões que adiante geguem
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O presente projeto de lei complementar tem por objetivo

alterar a redação do artigo 3º e incluir parágrafos no artigo 4º da Lei Complementar nº

1.895/2005, que instituiu o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural — COMDER.

As alterações realizadas no artigo 3D são necessárias para
reestruturar a composição do Conselho, especialmente após a reforma da estrutura

administrativa da Prefeitura Municipal.

Além disso, algumas entidades que estão na composição atual

do Conselho não estão mais em atividade, como a Associação dos Produtores de

Hortifrutigranjeiros de Ribeirão Preto e região e a COONAl — Cooperativa Nacional

Agro Industrial.

Vale destacar que as alterações apresentadas visam manter a

participação de todos os segmentos ligados ao setor agrícola.

Já as inclusões realizadas no artigo 4o tratam da primeira
reunião do Conselho e da eleição de alguns membros, representantes de associações e

organizações não governamentais.

Acrescentamos que as alterações apresentadas na Lei

Complementar nº 1.895/2005 são necessárias para cumprir o disposto na referida lei,

além de garantir o início dos trabalhos do COMDER.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a propositura,

aguardamos se1a a mesma apreciada e votada por esse Nobre Legislativo, nos termos do

artigo 42 da Lei Orgânica do Município.

fls. 21/179



Prefeitura Municipal, de Ribeirão Preto
Estado de São, Pavão

Gabinata ao Frefeito

Sem outro particular, aproveitamos & oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência, os protestos de, alto apreço (: distinta consideração,

subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL
N E S T A
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A I;.

“a

=

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL, A RECEBER COMO DAÇÃO EM

PAGAMENTO, IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA ELISA, MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO, COMO FORMA DE EXTINÇÃO DE DÉBITOS

TRIBUTÁRIOS, JUNTO A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica, pela presente lei complementar, o Poder Executivo Municipal, autorizado a

receber como dação em pagamento, uma área Situada no loteamento Vila Elisa, de

propriedade de Quintino Antonio Facci, com uma área de 1.169,52 metros

quadrados, conforme descrição a seguir:

1 — inicia—se em um ponto situado no alinhamento predial, lado impar da

numeração da Rua Campinas, distante 93,21 metros do alinhamento [predial, lado

par da numeração da Rua Itália; deste ponto segue pelo alinhamento predial da

Rua Campinas na distância de 13,00 metros; deste ponto deflete à direita e segue
pelo alinhamento predial, lado par da numeração da Rua Coimbra na distância de

90,02 metros; deste ponto deflete à direita e segue cortando O futuro leito da Rua

Coimbra na distância de 13,00 metros; deste ponto deflete à direita e segue pelo
alinhamento predial, lado impar da numeração da Rua Coimbra na distância de

90,02 metros; até atingir O ponto onde teve início e tem fim a presente descrição

perimétrica que acusou uma área de 1.169,52 metros quadrados de propriedade de

Quintino Antonio Facci, cadastrada junto à Prefeitura Municipal sob nº 183.855

em área maior e matrícula nº 39.657 do lº Cartório de Registro de Imóvel de

Ribeirão Preto.
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Parágrafo único. A área descrita no caput foi avaliada em R$ 562.047,16 (quinhentos e

sessenta e dois mil quarenta e sete reais e dezesseis centavos), conforme

informações constantes no processo administrativo nº 02.2009.030790-5.

Art. 2“. A referida área referida no artigo lº será dada em pagamento à Prefeitura

Municipal para extinção de débitos dos cadastros relacionados no Anexo I da

presente lei complementar, no limite do valor atribuído ao imóvel dado em

pagamento pela Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI), no processo
administrativo 02.2009.030790—5.

% lª. A dação em pagamento se dará pelo valor do laudo de avaliação do bem

imóvel.

& 2”. O valor total dos débitos & que se refere o caput consta da Certidão nº

1334/2016, Anexo II desta lei complementar, sem alteração até a presente data,

conforme informações do processo administrativo nº 02.2009.030790-5.

Art. 3º. A dação em pagamento extinguirá os débitos tributários mencionados na

listagem constante do Anexo I, no limite do valor da avaliação do imóvel,

independentemente de estarem inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, tendo o

proprietário desistido e renunciado expressamente de quaisquer alegações de

direito e de fato sobre as quais se fundem ações judiciais propostas, bem como

desistência e renúncia de qualquer defesa, impugnação, reclamação ou recurso,
administrativo ou judicial, relativos aos créditos que serão extintos pela presente
lei complementar.

ª 1“. Caso o débito que se pretenda extinguir, mediante dação em pagamento de

bem imóvel, encontre—se em discussão judicial, o devedor e o corresponsável, se
houver, deverão, cumulativamente por meio de petição:
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São“?

I - desistir das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão

quitados;

II - renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as

ações judiciais.

% 2“. Somente será considerada a desistência parcial de ação judicial proposta. se o

débito objeto da desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos

na ação judicial.

% 3º. A desistência e a renúncia de que trata o caput e os parágrafos deste artigo

não eximem o particular nas ações em que atua como autor, réu, embargante,

embargado, exequente ou executado quanto ao pagamento das custas judiciais e

das despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, nos termos do art. 90

da Leinº13.105, de 16 de março de 2015.

ª 4ª. Caso não exista ação de execução fiscal ajuizada, a dação em pagamento

implica no reconhecimento da dívida pelo devedor e pelo corresponsável, se
houver.

Art. 4“. O imóvel só será recebido se constante em matrícula imobiliária individualizada,

livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou dívidas? e em sua totalidade, nos

termos do termo de concordância do proprietário ou sucessores.

Art. Sº. A integralidade das despesas decorrentes da lavratura da escritura de dação em

pagamento e seu respectivo registro imobiliário, além de eventuais baixªs
%

cartora'rias correrão por conta exclusiva do particular proprietário.

Parágrafo único. O particular devera providenciar a lavratura da escritura de ciação erª

pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta lei

complementar, providenciando o registro da escritura de dação em pagamento no

6delO
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respectivo Cartório de Registro Imobiliário no prazo de até 90 (noventa) dias após

a lavratura da escritura, sob pena de rescisão da presente dação em pagamento.

Art. 6“. A Secretaria Municipal da Fazenda providenciará a extinção e cancelamentos

dos débitos indicados no Anexo I no limite do valor da avaliação do imóvel, com a

devida baixa no sistema, somente após a comprovação pelo particular da

realização do efetivo registro imobiliario da escritura de dação em pagamento,

mediante entrega da matrícula imobiliária em titularidade da Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. Para fins de cancelamento dos débitos, a Secretaria Municipal da

Fazenda observará a ordem prevista no artigo 163 do Código Tributário Nacional

e artigo 60 do Código Tributário Municipal.

Art. 7“. Na hipótese de ocorrência de evicção do imóvel ou anulação judicial ou

administrativa da alienação do imóvel a Prefeitura Municipal, a presente dação em

pagamento tornar-se—á nula, sendo reativados os débitos.

Art. 8“. Fica revogada a Lei Complementar nº 3.035, de 29 de setembro de 2020.

Art. 9“. Esta lei complementar entra em Vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

NOGUEIRA

Prefeito Municipal

7del0
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ANEXO 1

RELAÇÃO DE CADASTROS

3.464—9 76.714 78.390 79.023 79.774
5.139-0 76.716 78.403 79.024 79.775
85480 76.750 78.420 79.025 79.776
20.117 76.808 78.512 79.038 79.777
28.053 76.829 78.677 79.224 79.950
28.054 76.961 78.679 79.235 80.136
28.306 77.045 78.686 79.337 80.137
69.631 77.069 78.687 79.338 80.142
75.768 77.289 78.754 79.339 80.146
75.786 77.290 78.817 79.340 80.147
75.866 77.291 78.818 79.374 80.152
75.885 77.295 78.819 79.438 80.204
76.008 77.296 78.844 79.455 80.205
76.011 77.297 78.926 79.456 80.216
76.012 77.529 78.940 79.493 80.291
76.013 77.630 78.941 79.494 80.300
76.014 77.631 78.942 79.569 80301
76015 77651 78946 79626 80304
76016 77740 78947 79627 80314
76056 77741 78948 79632 80332
76.072 77.762 78.951 79.633 80.333
76.307 77.774 78.952 79.634 80.342
76.308 77.875 78.955 79.635 80.380
76309 77876 78975 79669 80421
76310 77880 79009 79670 80462
76.318 77.881 79.010 79.671 80.463
76402 77890 79011 79726 80474
76.419 77.904 79.012 79.727 80.475
76.489 78.127 79.013 79.728 80.517
76.490 78.133 79.014 79.729 80.518
76.491 78.134 79.015 79.730 80.519
76.492 78.191 79.016 79.769 80.520
76493 78192 79019 79770 80521
76.494 78.204 79.020 79.771 80.522
76709 78249 79021 79772 80523
76713 78.385 79.022 79.773 80.524
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80.525 80.590 80.747 80.973 177.795
80.544 80.634 80.771 80.974 200.033
80.545 80.635 80.891 91.096 251.843
80.546 80.636 80.893 91.811 256.182
80.547 80.637 80.979 95.883 256.208
80.548 80.595 81.311 95.884 260.288
80.549 80.596 81.325 103.649 261.164
80.550 80.638 81.326 103.847 261.165
80.551 80.639 84.373 114.325 280.721
80.552 80.700 85.673 114.351 286.419
80.589 80.701 91.058 134.799

9delO
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

ANEXO 11

Prefeitura Manícípal de Ribeirãº Pretº
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
. Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestãº Pública
Comissão de Avaliaçãº Técnica de Emóveís (GATS)
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauta

_

Secretaría de Pkanejamento e Gestão Púbãfca
Comissãº de Avaiiação Técnica de imóveis (CAT!)

Laudo tie âvalíaçãanº. 0142021

RESUMO

Nº (37/2021
'

AVALíAçÃO DE LOTE
f BAÇÃÉÇ) DE PAGAMENTO

QUINTING ANTONIO FACCX

-; RUA cam/gsm, sm
'

__ QUINTB-JO ANTÚNIQ ?ACCÃ

? , , , CREA giª.
»

ª _ 3Eng Cífº'íª CARLO HENRIQUE ªiwª 5061398910
; Arq. Urb. SGSÉ ANTONIG LANCE—XOTE

_

' Eng Civíí SORGE A PELLEGRÃNI ÁRMBNED

,.» :: masaaMrw;.Figura (31 - ldentífcação (ie imóvel e seu câaâasâm muaícípaã

Praça Alto éo São Bentº, 33 —— lº andam Jardim Mºsteirº -— CEP 14085—459
*

'

Foge * 39719133 2339
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O

E — OBJETO

Lancia de Avalia & nº. 873621 é referente ao:
*

*

92.2889.095651-i ,

UINTING ANTONIO ?ACCí
*

a,, RUA COEMBRA, N/N

NORTE “

133855Í

QUDQTINO ANTONIO FACCX

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pavão

Secretaría de Planeªmentº e Gestão Púbíica
Comissão de Avaííaçâo Técnica de imóveis (CAT!)

Laudº cie Avaiiação nº. oww

VILA ELISA
_, N—IE

3965? — ãº CREA

83f83f2621

R$

_

R$
'

má imº

13,88 x 98,02

?raça Altº dº Séc; Bentaª ii -« Zª andar _— Jarãím Masteíre « CE? 14985-459
Fone — 39??»9I33
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estacio de São Panic

Secretaría de Pianejamente & Gestãº Púbiica
, Comissão de Avaíiaçãc Técnica de imóveis (CAT?)

Laudo de Avaíiaçãº nº. 07â2021

II - OBJETIVO
O presente Laudº está destíxaaâº à avaliação da inte, cie prºpriedade de QUENTINO ANTONIO
ÉACCÉ para fins de DAÇÃO DE ?AGAMENTO,

METOBGLOGIA
O trabaího obedeceuas técnicas e diretrizes da ABNT (Assºciaçãº Brasileira de Nºrmas

Técnicas% NBR 146534 Parte 1: Procedimentos gerais & 14.653—2— Avaliaçãº de bens ——

?ane 2: Imóveis urbanos.
Gs àaâss numéricoa referentes às dimensões e áreas ccnsíàeraáas mas cáicuies & aceitas

come corretas fºra:)“; ºbtiáos de píantas &: documentos femecidos pelº proprietário da imóvel &

caáastm fia ?refeímra Municipal cia Ribeirão Prete constata de Fracassa nº 32.2839385651—1.

?cram uâííízaéos & Métºdº Cºmparativo Diretº cie Dados do Marcaén & 0 Tratamento
Cismiífzce doa Dadºs através de inferência Estatística, objetivando atender as recomendações
comidas na ABNT &BR 14.653»1 e NBR 14.653-2.

Através desta amºstra foram determinadas as variáveis relevantes para retratar o cºmportamento
do macacão & assim a tendência ãe fºrmação cics preçºs áos terrenos na região avalíaãa

zag—sfxcaçaaf—f
'

" asmçac âé varaveª Í“. 3.
'

1' " Hahiíítáàâ

Enâereço Texts “(exata , Endereço C&mçíetc éº ímãwef gim '

Bairro Textº Texm Bairro anóe & imóveí se iecaíiza
, gm. _,

, ,

informante Textº Textº Nome ou Edentíãcaçãº do informante sim
Área teta! Numérica Quantitativa Area totai de ímóvei medida em mª sim
Dísâancia ao paia Numérãca Quantitativa Variávef quantitativa indicativa da dêâtargcía ao sim
vaãºrízante

'

poís vaíorízante mais próximo
Vaíor uniâárío Numérica Dependente Valor tratei dcrímóvei dêvâdídº paia Area tem (mº) sim

E cºm base nºs ;;:incípies acima &: nas elezmenms caracterizadores dºs ciadcs amostrais
yelacícnadºs, foi investigado. com a ajuda de programa SísDEA Medeiagem de Dados, 0 modelo
matemáticº (equação cie regressão) que representa os valºres de Wªda ck) terreno na região.

A determiaaçâc de mg;—«deãº matemático pressupõe a representação símpíííícada das proprieáades
e de compoàamenm às marcado. Assim o valor unitáriº de venda de Banana resiáeªcíaâ (: misto
na região avâíadaª pôde ser ºbtido pelo seguinte mºdem matemática (equação de regressão), de
acordo cem cáícuíos procedíâos:

Vaier Unitário (ie Terreno Avaiiando »— VTA ' %

& figa? M...».a—ow
Wutpa=n$48a58fmª 53“ €? » gm“: m «5

Vater Totai do Terreno Avaiiando —— VTA
.

“v"? ,».zj
'-

Assim, () vaiar atuai mai de venda às: mercado do terrena avaliem seráí'mmm"
”'

— $rgtân-nnºª*3

.
Éguas gem: - .

__

"
:

AREA TGTAL DG LGTE , 1169352 mª » -— "º

31
%%%&/(ª,

?raça Aim do Sãº Bento, 13 «« iº andar « Jardírn Mosteirº —— CE? íáââS—ã—Sº í /Fone « 3977-9133 4/19
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Pretº
Estadº de São Pauío

Secretaria de Planejamentº e Gestão Púbiica
'

_
Comissão de Avaííaçãº Técnica de imóveis (CATi)

Lancia de Avaiãaçâº nºk 9372021

AREA 90 LOTE
&

316952 m'ª

VALOR UNZTÁRm Í as 430,58fmª

mma ?GzªAL , R$ 562.047,36

Valor Tºmi de Terreno Avaliando— VTA
Assim: o valor amaí total de venda de macacão de terreno avaíiando será:
VTA== At x Vutpa '

VTA—— 1169 52 X 488,58
VTA = 552.047,16

CQNCLÚSÃG
() vaiar do imóvel avaliando, em (33/03/2021, localizadº na RUA CGEMBRA, SÍN, loteamento
VILA ÉLÃSA, setºr NÚRTE, em Ribeirãº Pretº, e' cia R$ 562.647,16 (QUINHENTOS E
SESSENTA E DOIS MIL, QUàgRENTA E SETE REAÍS E DEZESSEÃS CENTAVOS).

IH — ENCERRAMENTO

O presente íauâo pesgui 18 fºlhas; impressas de um só laio, todas ruhzícaêas & & fªtima datada &

assinada.

Ribeirão Pretº,, 8303/2621,

Comissão ãe Avaliação Técnicà de Imóveis cia Prefeitura Municipai ãe Ribeirãº Preto.W x” . www.www—w—WW"“””"

Eng. Civil CARROS HENÉIQUE SILVA
CREAu 50633988í0

Á'
'
' ' '“ºf"WALBBÃTG ?ELLEGRINI AMENIO

QREAB
5%?61???03

&?Sªx :, ! Muitª“*xÍª—LN X ,n; ª,
”

"'“—L
*" vº,/, É

* 54?” & e..:ª'ªª'ª“““ª—MM!,

, _ mt» unª—%"
Arq Urb 50313; ANTONIG LAN€:HOT1 Pªganâíw” “ww/yCAU nª A15941 7 "'"“:st

ocnuam-quºtªº'ªª“ .v'm;

ÇA&_,,
,».
ÉÁSSJ

Praça Aim ãº São Bentº, 11 —— lº andar -— Jardim Mosteirº «» CEP 34985—450 5!Fone — 3977-9133 16
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Prefeitura Municipal de R3berrao Preto
Estado de São Panic

Secretaríade Piaaejamento & Gestão Pública
' Comissão de Avaíiação "fécníca de imáveís (CAT?)

ANEXOS
í—AMOSTRAS: para & apíícaçãe fia inferência estatística foi obtidº uma amºstra sígnãíicatíva de dadºs. Neste
aabaãhe de avaãíação foram salesianaôos 20 elementºs de pesquisa da dados da 39533 ée ímanes & venda ºu. vendicíes
na regiãº círcunvizãnha aº imóvei avaííanâo, Gajas características principais eawmrazwse reíacionaáas abaixo:

Laudº de Avaíiação nº. 9712621

& RuaApâaí jardim Saigado Fitha Ruaãpiaí 1239 6,59 R$ 252,42?

2 Rua Ponta? iaráím Aeroportº Rua Penª.-3% 1989 8,49 R$ 266,6?

3 Rua Professar Amônia %%eccí Eafâãm miro Bareme Rua Professºr Antônía ?aícccí 3599 9,99 R$ 399,99

4 Raa Barretºs Víãa Eíãsa Rae Barretos 1928 5,54 R$ 366,18

5 530 ânfefmadc Parque São Sebastiãº não ânformado 4345 9,39 R$ 373,17

8 Rua âmâíº Cºadeixa Jaràím Zara Rva Emfêíc Canãeixa 399? 5,89 R$ 397,22

? jardímíríara 3.987 6,29 R$ 494,78

5 Rua Mirian Strambí Raqeíoàahanguera Rua Mirian Strambí 3329 10,99 R$ 405,5&

9 Rua Antônia Carrara Qdaadênâ jardim Anhanguera Rua Antônia Carrara ôríanãínê 2975 5,49 R$ 433,66

&) Raaíapurá ipiranga : Ruajapuzá 3599 5,56 R$ 513,7?

“H Estaria às ?írapau Parque São Sebastião Estrada da Pirapau 3759 9,30 R$ 528,00;

12 Av Ma? Cestaeãêêva Véia Brasíí Av Mai Ecstaeâiíva usa 5,70 R$ 555,5?

33 Av Recife jardãm Aéropcrtc Av Recife 2399 5,18 R$ 642,86

“M Raza G&aratínggetá Jardim Saígado Fíêhc Rua Guaratinguetá 3950 8,96 R$ 653,59%

$$ não ínfsrmaeís Parque %ndustría! Lagºinha não informatica 3588 5,79 R$ 903,97

15 M 35359 (esquina) Wa 5555» Ar»; Brasíi íesquína; 197%) 4,59 R$ 918,37

%? & aacsfe Jardím Aérapprto Av Recife 2303 5,54 351.353,99 ª

as nãsínfefmaáo Víiaãiísa nãoínformaáº 3960 5,30 331.595,91?

13 Avgaíáa ªrasíf Químímfaccí % Avenida Brasil 1699 3,00 R$ 1.637,59 _

28 nãº informada ?arque iáãnstnaí Lagoinha nãomfcrmadc 4538 5,79 831.300,90?

Remóría Estatístico — Regressão àínear

1 ) Medeia:
» PROCESSO 2809307905 — QUWTÍNO FACC? ESPÓLíO

—
« %% 3;

'

” % “#18"“
2 ) Bata de referência: Fºº“Wªdº? ªªa..."
* agarra—feira, 3 cie marçº ãe 2921 PROC“Mªiª àª',f & '

__.
3 ) Informações Campiementares: .......,...,..»w&—Wàªº" "

Tata? de variáveêãz

Praça Altº de» São Benta, %? — Iº andar » JardimMosteiro -— CEP 14885—458
Fone « 3977-9333
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estacio de São Patric

Secretaria de Pianejamenm e Gestão Pébiíca
Comissão de Avaiíaçãc Técnica de imóveis (GATS)

Laudo de Avafiaçãº nº. amem
Variáveis utãíízadas nc mºáeãa: 3
Tota? ãe dadas: í — 26
Dadas utilizadºs no modais: 15

Ceeíâciente de carreãação: G,8554?í36 i 0,8555636
Coeãcíente de determinaçãa: 33318305
Fisher - Snedeccf: 16,3?
Sãgníficância do modeêe (%): 6,01

5 ) Normaiíàade dºs resíduos:
«: .

Resíduos situadas entre «3.6 e + 15
:

68% 373%

Resíduos sãtuaâos entre aaa; & + 1,545 99%
“

93%
Resíduºs sãtuaàas entre —Í£,96<3' e + 1,966 95% 190%

6 ) Outiíers de modais ée regressãº:
Quantidade de autããefs: G

% de e;;tiíers: 0,08%
7 ) Anáiíse da variância:
%

Expíâcada
,
222932525

Nãº Expíicada 1621122,le 3.2 13560385
Tota: asma—sas 14

8 ) Equaçãº de regressãº [ Função estimativa (moda, meâiana e média):
ÍVaíor unitáriº = +2365,236938 «5686153868 ,! Área totai 433338922 * %n íºistancía 39 pois: vaiorêzame) .

!

9 ) Testes de Hipóteses:
.

&?”
_v . . . ,

Área tata? ' ífx 4,58 0,85
Distancia ao paia vaícrizante lníx) 5,35 (3,62

&”

Vaãcr unitáriº V

y 7,99 (3,81
V .É, É

am...—«Www A. ª»? _
“35

Carreiações Parciais:
“ºp“:—

<

”Muuu

.“

g,—

zw,ná16)

Dêstanda ao país vaâcrízante f «(3,56 8,86
Vaãor unitáriº :

46,38 6,38 3%...ÚIÚCK-U—QÇIÚI

,

%,”%

”%

, &.

Vaia; unitário

&?

ê'ªí
.

ªªiªªº

“WCG

'iíblniªúhº

Praça Alto do Sãº Bento, 11 —— lº andar .,, Jardim Mºsteiro —— CE? 340351
Pane — 39?7*9í33 j' FOLRªí

—

:.:-—

,

:::; em
,
,

iª .ªº;

fls. 40/179



Prefeitura Municipal de Ribeirãº Preto
Estado de São Paulo

Secretarêa de Pianejamentº e Gestãº Púbtica
Comissão de: Avaiiação Técaíca de imóveis (CAT!)

Laudo de Avaíiaçâo nº, 8752021

Tabeía de Fundamehtação - BR 14653—2

Compieta quanto a
'

Compíeza quanto àS

tºdas as variáveâs variáveis utilizadas fm
aaàíisadas ' modem

Quantidade: mínima de «

“ ' “ '
_

“ 3 (in:), onde :( é o
númemde variáveis

w môgggndemg

» Caracterizaçãe do âmóvei
avaííande

Aviação de situação
paradigma

esentação de
infºrmações relativas .;
tocios ºs dados e
variáveis analisados na
moªetagem, com fºto e
características
abáarvadas peío aum;
áoêaude

Apresentªçãº de Apresenàaçâo de
informações reiativas a infºrmações reíatâvas
tºdºs GS dadºs e aos (farias evariáveís
variáveis anaíãsaêos na efªtivameme uâêízades
mcdeãagem na mºdem

Admitida, desde qee:
&) as medidas das

: características ãe
móveâ avaííando não

*

sejam superiºres a
100 % (às limite
amºstral superior, nem
,êníerãores à mataria do

— limitª amºstra; inferior
* b) o vaiar estimado não
ultrapasse 28 % dº,

para & reje'fçãc da
hipótese avia de cada
feresscr E&í'e bica uêaí
Niva? de sigmãcâncãa
màxàmo admitidº para a
rejeiçãº cia hípótaªe nula

6

Team,, nº mínimo no
grau 5

Grau de Fundamentaçãº dº Laudº :;

?raça Aka df) São Bentº, 13 —— iº andar «- Jarcíim Mosteiro » CEP '34985—456 “«

Fºne -— 39?7—9133
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Prefeitura Municipal de Ribeirãº Preto
Estado cie São Panis

Secretaria de Pãanejamenm e Gestãº Púbiíca
Comissão tie Avaliação Técnica ãe imóveis (CAT!)

Laudº de Avaliação nª. 332821

W
PROCÉSSO 200936385 « QUINTWG FACCE ESWÉUD

Data de Referência: *

quartaáeíra, 3 de marçº de 2621

informacões Compíementares:AVAUAÇÃG CÚM VAàGR UE MERCADA PÁRA ÉAÇÃB DE PAGAMENTO - LOTE

URBANO

amnwªkwsnúvumnmmvr autumn“:Badºs gata a oroíecão de valores; «Ms-. uma awmmªuauwuatvacznfzsgmªiªi»?Mªiª:; amªmi? __“fiWie iªi* Área tota? : 1.139,52 1 :
*

. DÍStanCía ªº paio vaíorizante : S'SG ”***“ª“**'q*'*ºªª*ª L ªújªª'f'êãªtàfãâauª$$*IIW-Eiwª#à*
”ª? W&N—ªw»

' Endereçº : RUA CGãMBRA, SIN
& 833er : V&A ELãSA

. informante : PROWííTÁRiQ

Valores da Moda gara Riva de Confiança de gºi/g

'Vaior Unitário

. Mínimº €12,20%) = 3?5,09

. Médio : 428,34

. Máxâmo í22,2€3%3 : â80,58
«Vaâor Total

' Mínimo : 433.849,56
' Médãc == 566.948,36
' Máxima : 561913116

?» umª?ªªa?!
mªl:“;sap-9,4: Apgar—« ião

muniz!”
mºxa;.—_

arm—j ªngu,—n;;tuh.
aufªiaum”;*íntewaía Preôãçãa

Mínimo : 306.433,85
Máximo ; 695.46â3ê _ , “Mg;Minimº (38,83%) = 262,82 ZÚQQQWÇMBÚQ LgQÃMàMÉÉÃgHW

Máxima (38,83%) = 594,66
QÓQQD.

Campº de Arbítrãc
R%. Minªmi: : 36439
RL Máximº = 492,59?

'

?raça Alto do Sãº Bento, 11 —— iº andas" » Jardim Mºsteiro - CE? &4985—458 «. 1 O),Feme— — 3927—9133 / ' 16
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Câmara Municipal de

llllllllllllluíiííínãíf
. . .ªvi/dà ' . " Pr t aPrefeitura Mumcupal de Ribeirao Dataº.

ãªâ'ãfãªãz'í'á'mfsfºªªºª
Estado de São Paulo 'º'15:23

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2021.

Of. 11.D 985/2021—CM

Senhor Presidente,

Tem O presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, O incluso Projeto de Lei

Complementar que: “AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL, A RECEBER

COMO DAÇÃO EM PAGAMENTO, IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA ELISA,
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, COMO FORMA DE EXTINÇÃO DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS”, apresentado em 10 laudas, justificando-se a propos'áira“ ?

pelas razões que adiante seguem.
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por objetivo

autorizar a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a receber como dação em pagamento,

uma área na Vila Elisa, com 1.169,52 metros quadrados, parte da matrícula nº 39.657 do

lº Cartório de Registro de Imóvel de Ribeirão Preto, de propriedade de Quintino Antonio

Facci.

Informamos que a referida área corresponde a parte da Rua

Coimbra que, de acordo com o mapa (cópia em anexo) e com informações da Secretaria

de Planejamento, está aberta e entregue ao uso público com toda a infraestrutura. Com

isso, o proprietário está com restrição quanto ao uso do imóvel, já que está sendo

utilizado como parte do sistema viário no local há vários anos.

A área foi avaliada em R$ 562.047,16 (quinhentos e sessenta

e dois mil quarenta e sete reais e dezesseis centavos), conforme laudo em anexo, sendo o

referido valor utilizado para quitação dos débitos existentes, até o limite da avaliação do

imóvel.

A dação quitará os débitos existentes nos imóveis de

propriedade do Sr. Quintino Antonio Facci, elencados no Anexo I do Projeto de lei

complementar, cuja divida segue informada na Certidão nº 1334/2016, valor este que não

sofreu alteração até a presente data, uma vez que os débitos se encontram suspensos.

Importante destacar que a dação em questão foi autorizada

pela Lei Complementar nº 3035/2020, que indicava um valor de avaliação do imóvel

matriculado sob nº 183.855 de R$ 264.961,19 (duzentos e sessenta e quatro mil

novecentos e sessenta e um reais e dezenove centavos). Porém, foi protocolado o Projeto

de lei complementar nº 57/2021, a fim de alterar o valor da avaliação do imóvel objeâto da,
3 r

dação.
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

No entanto, o referido projeto recebeu parecer contrário da

Comissão de Constituição, Justiça e Redação dessa Casa, por ter sido constatada uma

metodologia diferente nas avaliações apresentadas.

Assim, a tim de sanar a questão apontada no parecer, bem

como dar prosseguimento à efetivação da dação em pagamento, está sendo encaminhado

o presente Projeto de lei complementar, que apresenta a avaliação correta do imóvel e

revoga a Lei Complementar nº 3.03 5/2020.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a propositura,

aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre Legislativo, nos termos do

artigo 42 da Lei Orgânica do Município.

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

Atenciosamente,

ART NOGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
3delO
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Câmara Municipal
é

de Ribeirão Pretoeva iniProtocols Geral Rº 417/2024Data:
trozianas Horário: 14:3a

EG -Câmara Municipal de Ribenac ..--.

Nº

EMENTA: Ú

DEFINE O TITULO-DE “ENTIDADE DE UTILIDADE

PÚBLICA MUNICIPAL”, SUA DECLARAÇÃO E

CONCESSÃO, REVOGA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

Senhor Presidente:

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Artigo 1º. Poderão ser tituladas como de “ENTIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA

MUNICIPAL”, mediante Lei Municipal, as Associações Civis e as Fundações Privadas,

legalmente constituídas no Município, sem fines econômicos e lucrativos, e que
desenvolvem programa(s) de ação(ões) de atendimento, assessoramento e de defesa e
garantia de direitos, de desenvolvimento social e comunitária e/ou de uma das políticas
públicas sociais setoriais ou transversais, que sirvam desinteressadamente à coletividade

e não só restrito ao seu quadro associativo.

& 1º. Entende-se como servir desinteressadamente à coletividade a Organização privada

que funcione de forma continuadamente, por no mínimo 02 (dois) anos, não remunere seus
dirigentes por suas atividades de direção ou gestão administrativa, os quais as exerçam de
forma voluntária, e que oferte de forma gratuita as pessoas, notadamente, mas não

exclusivamente, àquelas em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal, social, afetivo
e/ou econômico e que não distribua, de qualquer forma, direta ou indiretamente, lucros,

bonificações ou vantagens a seus dirigentes, mantenedores ou associados e destine seu
patrimônio próprio, no caso de dissolução a uma entidade congênere, e/ou

socioassistencial, ou ao Poder Público.

EXPEDIENTE:

ATO Nº. OF. Nº DATA í f FUNCIONÁRIO: ú
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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8 2º, Considera-se legalmente constituídas as Organizações que tenha seus atos
constitutivos e de eleição de seus dirigentes com mandato vigente, com registro legal e
regular em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca; inscrição regular

e ativa no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil — CNPJ,

inscrição regular no Cadastro Fiscal ISS da Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura

Municipal de Ribeirão Preto e com Licenciamento de Funcionamento regular (CLCB, AVCB

ou correlato junto ao Corpo de Bombeiros, Alvará da Vigilância Sanitária e de Localização

e Funcionamento Municipal).

83º, Não estão passiveis de ser tituladas na forma do caput as Organizações que atendam
exclusivamente ao seu quadro associativo e respectivos dependentes.

& 4º. Nenhum favor pelo Município decorre da titulação de que trata este artigo e a titulação
nele previstas, constituindo apenas em reconhecimento público governamental da ação
relevante de interesse e utilidade pública da Instituição titulada.

4 5º. A remuneração de serviços profissionais de atendimento nas ações operacionais não
constitui remuneração das ações e atividades de gestão administrativa institucional de que
trata este artigo.

Artigo 2º. A Comissão Permanente de Comunicação, Títulos e Honrarias da Câmara
Municipal, manterá cadastro atualizados das Organizações tituladas na forma do artigo 1º

desta lei, inclusive as já tituladas anteriormente, e disponibilizará o mesmo com os dados,
no site da Câmara Municipal de Ribeirão Preto.

$1º%.A 1º Secretaria da Câmara Municipal emitirá certificado da titulação de que trata esta
lei, tão logo promulgada e sancionada a correspondente lei declaratória e fará a entrega a
representante ou preposto das Instituições tituladas, em solenidade realizada
periodicamente para este mister.

EXPEDIENTE:
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8 2º. Publicada a presente lei, a 1º Secretaria providenciará a certificação daquelas
Instituiçõesjá tituladas até esta data e providenciará junto a Presidência a(s) solenidade(s)
de entrega dos mesmos, na forma do parágrafo anterior.

$ 3º, Na solenidade de que tratam os parágrafos anteriores, a entrega do certificado ao
representante ou preposto da Instituição, caberá ao vereador autor da proposta, e na sua
ausência ao Presidente da Câmara Municipal ou seu substituto/representante naquele
momento.

$ 4º. O Certificado de que trata este artigo, terá validade na primeira concessão, até o dia
31 de dezembro do ano seguinte a concessão, quando então será renovado anualmente
com validade pele ano civil seguinte, sucessivamente, atendido o disposto na presente lei.

Artigo 3º. Anualmente, a Organização titulada, deverá encaminhar a Comissão
Permanente de Comunicação, Titulos e Honrarias da Câmara Municipal, até o dia 30 de
abril de cada ano, relatório circunstanciado em que conste, entre outras informações, a
composição completa do quadro de dirigentes, de capital humano e seus vínculos com a
Instituição (empregado, prestador de serviços, cedido por terceiros, voluntário, estagiários,
aprendiz ou outro), das ações realizadas no ano anterior, acompanhado de cópia da
publicação ou do próprio Balanço Anual de Contas daquele exercicio anterior, para arquivo,
para publicização e transparência.

Parágrafo Único. A não apresentação do relatório de que trata este artigo, ensejará
notificação da Comissão Permanente a Instituição para que o faça em 60 (sessenta) dias.

Artigo 4º. A Instituição poderá ensejar a apresentação de projeto de lei cancelando a
titulação, se:

a) se não atender a notificação prevista no parágrafo do artigo anterior;

b) se deixar de apresentar relatório por dois anos consecutivos;

c) Se for extinta;
d) se perder as características previstas no artigo 1º desta lei.

EXPEDIENTE:
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Artigo 5º, Só poderão receber auxílios, contribuições ou subvenções sociais de que trata a
Lei Federal nº 4.320, de 1964, Organizações tituladas na forma do artigo 1º desta lei.

Artigo 6º. O Projeto de Lei voltado a titulação de que trata o primeiro artigo, deverá ser
acompanhado da seguinte documentação, em cópia simples:

a) Estatuto Social ou ato constitutivo da Organização no qual conste o registro em

cartório, e os aspectos previstos no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei;

b) Ata ou documento correspondente, devidamente registrada em Cartório, da
eleição da diretoria com mandato vigente;

c) CNPJ regular e ativo e comprovando, na data de sua emissão, existência e
funcionamento a no mínimo dois anos;
d) Cadastro Fiscal ISS junto a Secretaria Municipal da Fazenda;
e) Licenciamento integrado Municipal;

9) Declaração de uma Organização já titulada, quando a idoneidade reconhecida dos
dirigentes da titulanda, devendo constar nome, CPF e RG dos referidos

dirigentes e do signatário da declaração;
9) Balanço Anual de Contas do Exercício Anterior ou publicação deste;
h) Declaração do representante legal, de que a Organização não restringe seu

atendimento apenas aos seus associados ou dependentes deles, ofertando-os a
coletividade, de forma geral ou específica, detalhando o público-alvo;

ij Relatório circunstanciado das ações desenvolvidas nos dois anos anteriores.

Artigo 7º. A Comissão Permanente de Comunicação, Títulos e Honrarias da Câmara
Municipal por meio de um ou mais de seus membros, ou prepostos credenciados, assim
como qualquer Vereador à Câmara Municipal de Ribeirão Preto, poderá a qualquer
momento, sem prévia notificação, realizar visita a Instituição titulada, com vista a constatar
seu regular e ativo funcionamento.

Parágrafo Único: Qualquer cidadão, poderá expressa e não anonimamente, apresentar
denúncia eu informação de perda por Organização titulada, das condições para
manutenção desta, a qual será encaminhada à análise da Comissão de que trata este
artigo, para análise, verificação e providencias que sejam cabíveis.
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Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, notadamente as Leis Municipais 5.715, de 02 de abril de 1990 e
6.2316, de 25 de março de 1992.

Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2.021.

iio uaAOébobáthê Moreno deasd
Vereador

JUSTIFICATIVA EM ANEXO
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ANEXO - JUSTIFICATIVA

Prezados/as:

A titulação de entidades como de Utilidade Pública, a quase um século,

declarados pelos Governos: Federal, Estadual e Municipal histórica e tradicionalmente,

acabou sendo revogada em nível federal, mas mantida em nível Estadual e Municipal.

A legislação vigente que trata do assunto, embora atualizada nos anos90,já se
tornou complexa, complicada e obsoleta em tempos de tecnologia da informação, da

informática, das redes sociais e da Internet, necessitando de revisão e atualização mais
uma vez, missão que este vereador se dispôs a realizar e encaminhar a discussão e ao
debate de nossos pares.

Posto isto, apresentamos a consideração desta Casa de Leis e nossos nobres

pares a proposta em anexa, esperando acolhida de todos para que seja transformada em
lei e simplifique, sem perder a resolutividade o processo pertinente a tal titulação e prevendo
um controle melhor que a valorize, hoje esperada da Secretaria Municipal de Negócios

Jurídicos, pela legislação vigente, sem muita ressonância, no nosso entender.

Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2.021.

biRMEaDdad
Vereador
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário

Ato Número: 6215
Data de Elaboração: 25/03/1992
Data de Publicação: 30/03/1992
Processo: 02.92.009389.9
Ássunto(s): Utilidade Pública, Normas.
Tipo de Legislação: Lei Ordinária
Autor(es): Fernando Magnani,
Projeto: 1182 Ano do projeto: 1992

Autógrafo: 980 Ano do autógrafo: 1992
Observações:

Ementa e Conteúdo

DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ÍTENSII E IV, DO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 5.7
02 DE ABRIL DE 1.990 (NORMAS PARA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA).

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 1182/92, de auto
vereador Fernando Magnani e eu promulgo a seguinte lei:

ARTIGO 1 - Fica por esta lei, alterado os itens Il e |V do artigo 1º da Lei Municipal n
de 02 de abril de 1.990, que “ESTABELECE NORMAS PARA DECLARAÇÃO DE UTILID

PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, que passara a ter a seguinte redação:

CARTIGO 1ºca ierrenenteananenenreranaceencarnaaacaaaaracuaesandaracare

Dr raneraaaareraranaeeanaan teca ra van aaa race anna caes arara ra near nana sa canaRa mena nes tnnanaa

|! - efetivo e contínuo funcionamento de no mínimo 02 (dois) anos dentro de suas
finalidades;He aracerecarenaca rena canaanarosercan aaa era sa aa an nana sacana nas caan ana ren assar cecanes

IV - exercício de atividades de ensino ou de pesquisas científicas, de cultura, inclu

www ribeiraopreto.sp.gov. brlegislacao-municipal/pesquisa/lei-impressao/21038
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“artísticas, filantrópicas, ou assistenciais de caráter beneficente, caritativo ou religi
não circunscritas ao âmbito de determinada sociedade civil ou comercial compro
mediante apresentação de relatório circunstanciado, referente aos 2 (dois) anos
imediatamente anteriores,

ARTIGO 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Palácio Rio Branco

WELSON GASPARINI!

Prefeito Municipal

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de Município.

www ribeiraopreto.sp.gov.brlegislacao-municipal/pesguisa/lei-impressao/21038
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Sumário

Ato Número: 5715
Data de Elaboração: 02/04/1990
Data de Publicação: 09/04/1990
Processo: 02.90.009118.1
Assunto(s): Utilidade Pública, Normas.
Tipo de Legislação: Lei Ordinária
Autor(es): Desconhecido.
Projeto: 243 Ano do projeto: 1989

Autógrafo: 336 Ano do autógrafo: 1990
Observações:

Ementa e Conteúdo

ESTABELECE NORMASPARA DECLARAÇÃO DEUTILIDADE PÚBLICA E DÁ OUTR/
PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei:

ARTIGO 1º - As sociedades civis, as associações e as fundações constituídas no Mu

com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade podem ser dec
de UTILIDADE PÚBLICA, desde que preencham os seguintes requisitos:

!- personalidade jurídica;
H - efetivo e contínuo funcionamento nos 3 (três ) anos imediatamente anteriores
dentro de suas finalidades ;

ill - gratuidade dos cargos de sua diretoria e não-distribuição, por qualquer forma
diretamente ou indiretamente, de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes,
mantenedores ou associados;
IV - exercício de atividades de ensino ou de pesquisas científicas, de cultura, inclu

way. ribeiraopreto.sp.gov.brilegislacao-municipal/pesquisa/lei-impressao/14177
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“artísticas, filantrópicas, ou assistenciais de caráter beneficiente, caritativo ou religioso,
não circunscritas ao âmbito de determinada sociedade civil ou comercial comproyadas
mediante apresentação de relatório circunstanciado, referente aos 3 (três ) anos
imediatamente anteriores;
V- idoneidade moral comprovada de seus diretores ; e
Vi - publicação, pela impresa, do demonstrativo da receita obtida e da despesa realizada
no período anterior.

ARTIGO 2º - Não serão declaradas de utilidade pública entidades que atendam
exclusivamente a seus sócios e respectivos dependentes.

ARTIGO 3º - O nome e as características da sociedade, associação ou fundação,
declarada de utlidade pública, serão inscritos na Secretaria Municipal dos Negócios
jurídicos, em livro especial a esse fim destinado.

ARTIGO 4º - Nenhum favor do Município decorrerá do título de utilidade pública.

ARTIGO 5º - As sociedades, associações e fundações declaradas de utilidade pública
ficam obrigadas a apresentar anualmente, exceto por motivo de ordem superior à juizo
do Poder Executivo, relação circunstanciada dos serviços que houverem prestado à

coletividade.

PARÁGRAFO ÚNICO - A qualquer tempo, mediante representação devidamente
fundamentada de qualquer interessado ou por solicitação da Câmara Municipal, poderá
ser determinada pelo Executivo a realização de Auditoria, pelo órgão próprio da
Prefeitura, para apuração dos requisitos estabelecidos no artigo 1º desta lei.

ARTIGO 6º - O descumprimento de qualquer exigência prevista nesta leiou o
desvirtuamento das suas finalidades, cuja apuração se fará em processo administrativo,
instaurado pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, “ ex officio ” ou mediante
representação de qualquer interessado , acarretará o cancelamento da declaração de
utilidade pública da entidade infratora, sem prejuízo da ação judicial cabível.

PARÁGRAFO ÚNICO - Constatada a existência da infração, cometida por entidade
declarada de utilidade pública, o Chefe do Poder Executivo encaminhará à Câmara
Municipal projeto de lei objetivando a revogação do benefício.

www ribeiraopreto.sp.gov.brilegislacao-municipal/ípesquisa/le-impressao/14177 2ia
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“ARTIGO 7º - Só poderão receber auxílios, subvençõese contribuições do Poder Público
Municipal, as entidades que sejam portadoras da declaração de UTILIDADE PÚBLICA,

ARTIGO 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadasas
disposições em contrário, notadamentea Lei n. 947, de 05 de outubro de 1,960.

Palácio Rio Branco

WELSON GASPARINI

Prefeito Municipal

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.

wuw.ribeiraopreto.sp.gov.br/egislacao-municipal/pesquisa/lei-impressao/14177
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Estado de São Paulo
I Vereador Matheus Moreno

I

I REQUERIMENTO
I DE URGENCIA ESPECIAL

IMI

N, 004717 » ,

REQUER NA FORMA REGIMENTAL TRAMITAÇÃO
EM URGENCIA ESPECIAL PARA 0 PROJETO DE

&

LEI 027/2021. ,

âmbar numa":

I Aplelenhmos & considunçâo da em 0 seguinte:

CONSIDERANDO, a neoessrdade de deIIberaçãc do pvo|eto de Ian em comerªm,
que Integra esta proposta, e de Interesse púbIlcu manwesm no conteúdo da fefenda maténa,

REQUEREMOS, na fama reªlmemaI em especIaI no cusposms nos IncIsus II

I
e Iv do amgo 147 que o Pªralelo de Lei nº 027/2021 (DEFINE o TITULO DE “ENTIDADE
DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL', SUA DECLARAÇÃO E CONCESSÃO REVOGA
LEGISLAÇÃO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS) após uuvIdo n Plenànc da
Cámam MumpraI de RIbeIrão Prem, ImmIte em regIme de URGENCIA ESPECIAL

SaIa das sessões 02 delulho de 2 024.

ManausMorena de Almeida
I

Vereador

Exuzmswg ' ' ' ' '
Bmw»? o; Nª um ! , puncmgmq, SNJ
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Estado de São Paulo
VErEadorMatheusMurEnu

REQUERIMENYO
DE URGENCIA ESPECIAL

008453

REQUER NA FORMA REGIMENTAL TRAMITAÇÃO
EM URGENCIA ESPECIAL PARA o PROJETO DE
LEI nº. 027/2021.

*

âmbar ªnimam.

Apresenlzmus & considorição da Czsa &: seguinte:

CONSIDERANDO. a nsoeªsIdade de dehberação no pIoIexa de IeI em comento. ?

que Integra esta proposIa. e do Imeresse póbhco manIfesm no conteúdo da ferem maxéna,

REQUEREMOS, na forma regImenIaI, em especIaI no dispustos nos 5 Iº,
Inmsos IV do amºo m, que o ProIeIo de La nº (127/2021 (DEFINE o TITULO DE

I “ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL“, suA DECLARAÇÃO E

CONCESSÃO, REVOGA LEGISLAÇÃOVIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIQÉNCIAS). após
(lm/Ido o PIerIàrIo da Câmara Mumpral de RIbeIrão PreIo, IramIIe em regIme de URGENCIA
ESPECIAL

SaIa das sessões Ia de nºvembro de 2 021

Matheus Moreno de Almenda
Vereador

EXPEDIENTE
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Data: 14/07/2021 Horário: 09:38

LEG -Câmara Municipal deRib.Estado de São Paulo
Vereador Matheus Moreno

SUBSTITUTIVO AO
PROJETODELEI

027/2021

EMENTA:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DELEI QUE DEFINE O

TITULO DE “ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

MUNICIPAL”, SUA DECLARAÇÃO E CONCESSÃO,

REVOGA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS,

Senhor Presidente:

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte
substitutivo ao Projeto de Lei 027/2021:

Artigo 1º. Poderão ser tituladas como de “ENTIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA

MUNICIPAL”, mediante Lei Municipal, as Associações Civis e as Fundações Privadas,

legalmente constituídas no Município, sem fins econômicos e lucrativos, e que desenvolvem

programa(s) de ação(ões) de atendimento, assessoramento e de defesa e garantia de
direitos, de desenvolvimento social e comunitária e/ou de uma das políticas públicas sociais

setoriais ou transversais, que sirvam desinteressadamente à coletividade e não só restrito

ao seu quadro associativo.

$& 1º. Entende-se como “servir desinteressadamente à coletividade” a Organização privada

que funcione de forma continuadamente, por no mínimo 02 (dois) anos, não remunere seus
dirigentes por suasatividades de direção ou gestão administrativa, exercendo-as de forma

voluntária, e que oferte de forma gratuita as pessoas, notadamente, mas não

exclusivamente, àquelas em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal, social, afetivo
e/ou econômico e que não distribua, de qualquer forma, direta ou indiretamente, lucros,
bonificações ou vantagens a seus dirigentes, mantenedores ou associados e destine seu
patrimônio próprio, no caso de dissolução a uma entidade congênere, e/ou

socioassistencial, ou ao Poder Público.

EXPEDIENTE:
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$ 2º. Considera-se legalmente constituídas as Organizações que tenham seus atos

constitutivos e de eleição de seus dirigentes com mandato vigente, arquivadose registrados

de forma legal e regular em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca;

inscrição regular e ativa no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas da Receita Federal

do Brasil - CNPJ, inscrição regular no Cadastro Fiscal ISS da Secretaria Municipal da

Fazenda da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e com Licenciamento Integrado de

Funcionamento regular (CLCB, AVCB oucorrelato junto ao Corpo de Bombeiros; Alvará da

Vigilância Sanitária e de Localização e Funcionamento Municipal).

8 3º. Nãoestão passiveis de ser tituladas na forma do caput as Organizações que atendam
exclusivamente ao seu quadro associativo e respectivos dependentes.

$ 4º. Nenhum favorpelo Município decorre da titulação de que trata este artigo e a titulação

nele previstas, constituindo apenas em reconhecimento público governamental da ação

relevante de interessee utilidade pública da Instituição titulada.

$ 5º. A remuneraçãode serviços profissionais de atendimento nas ações operacionais não

constitui remuneração das açõese atividades de gestão administrativa institucional de que
trata este artigo.

Artigo 2º. Caberá a Comissão Permanente de Comunicação, Títulos e Honrarias da

Câmara Municipal, manter e publicizar no site da Câmara Municipal de Ribeirão Preto

cadastro das Organizações tituladas na forma doartigo 1º desta lei, inclusive asjá tituladas

anteriormente, na forma que definir o Regimento Interno da Casa.

8 1º. A 1º Secretaria da Câmara Municipal caberá a emissão do certificado da titulação de

que trata esta lei, tão logo promulgada e sancionada a correspondente lei declaratória e

fará a entrega a representante ou preposto das Instituições tituladas, em solenidade

realizada periodicamente para este mister, conforme definir procedimentalmente o

Regimento Interno da Casa.

EXPEDIENTE:
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$ 2º. Publicada a presente lei, a 1º Secretaria providenciará a certificação daquelas
Instituições já tituladas até esta data e providenciará junto a Presidência a(s) solenidade(s)
de entrega dos mesmos, na forma do parágrafo anterior.

& 3º. Na solenidade de que tratam os parágrafos anteriores, a entrega do certificado ao

representante ou preposto da Instituição, caberá ao vereador autor da proposta, e na sua
ausência ao Presidente da Câmara Municipal ou seu substituto/representante naquele
momento.

$ 4º. Poderá, a juízo e critério da Presidência da Câmara Municipal e conforme permitir o

Regimento Interno da Casa, a entrega de certificado de que trata esta lei, ocorrer dentro de
sessão plenária, notadamente quando houver reduzida quantidade de entrega a fazer.

$ 5º. O Certificado de que trata este artigo, terá validade na primeira concessão, até o dia

31 de dezembro do ano seguinte a concessão, quando então será renovado anualmente

com validade pelo ano civil seguinte, sucessivamente, atendido o disposto na presente lei,

em especial o previsto no artigo seguinte.

Artigo 3º. Anualmente, a Organização titulada, deverá encaminhar a Comissão
Permanente de Comunicação, Títulos e Honrarias da Câmara Municipal, até o dia 30 de
abril de cada ano, relatório circunstanciado em que conste, entre outras informações, a

composição completa do quadro de dirigentes, de capital humano e seus vínculos com a

Instituição (empregado, prestador de serviços, cedido por terceiros, voluntário, estagiários,
aprendiz ou outro), das ações realizadas no ano anterior, acompanhado de cópia da

publicação ou do próprio Balanço Anual de Contas daquele exercício anterior, para arquivo,

para publicização e transparência, no site da Câmara Municipal, conforme definir o

Regimento Interno da Casa.

Parágrafo Único. A não apresentação do relatório de que trata este artigo, ensejará
notificação da Comissão Permanentea Instituição, na forma que definir o Regimento Interno

da Casa,para que o faça em 60 (sessenta) dias.

EXPEDIENTE:
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Artigo 4º. A Instituição poderá ensejar a apresentação de projeto de lei cancelando a

titulação, se:

a) se não atendera notificação prevista no parágrafo do artigo anterior;

b) se deixar de apresentar relatório por dois anos consecutivos;

c) Sefor extinta;
d) se perder as características previstas no artigo 1º desta lei.

Artigo 5º. Só poderão receber auxílios, contribuições ou subvenções sociais de que trata a

Lei Federal nº 4.320, de 1964, Organizações tituladas na forma do artigo 1º desta lei.

Artigo 6º. O Projeto de Lei voltadoatitulação de que trata o primeiro artigo, deverá ser

acompanhado da seguinte documentação, em cópia simples:

a) Estatuto Social ou ato constitutivo da Organização no qual conste o registro em

cartório, e os aspectos previstos no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei;
b) Ata ou documento correspondente, devidamente registrada em Cartório, da

eleição da diretoria com mandato vigente;

c) CNPJ regular e ativo e comprovando, na data de sua emissão, existência e
funcionamento a no mínimo dois anos;

d) Cadastro Fiscal ISS junto a Secretaria Municipal da Fazenda;

e) Licenciamento integrado Municipal;

f) Declaração de uma Organização já titulada, quando a idoneidade reconhecida dos

dirigentes da titulanda, devendo constar nome, CPF e RG dos referidos

dirigentes e do signatário da declaração;
9) Balanço Anual de Contas do Exercício Anterior ou publicação deste;
h) Declaração do representante legal, de que a Organização não restringe seu

atendimento apenas aos seus associados ou dependentes deles, ofertando-os a

coletividade, de forma geral ou específica, detalhando o público-alvo;

i) Relatório circunstanciado das ações desenvolvidas nos dois anos anteriores.

Artigo 7º. A Comissão Permanente de Comunicação, Títulos e Honrarias da Câmara

Municipal por meio de um ou mais de seus membros, ou prepostos credenciados, assim

como qualquer Vereador à Câmara Municipal de Ribeirão Preto, poderá a qualquer

EXPEDIENTE:
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momento, sem prévia notificação, realizar visita a Instituição titulada, com vista a constatar

seu regular e ativo funcionamento.

Parágrafo Único: Qualquer cidadão, poderá expressa e não anonimamente, apresentar
denúncia ou informação de perda por Organização titulada, das condições para
manutenção desta, a qual será encaminhada à análise da Comissão de que trata este

artigo, para análise, verificação e providencias que sejam cabíveis, na forma que o

Regimento Interno da casa prever.

Artigo 8º. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, tomará a iniciativa, em

até 60 (sessenta) dias da promulgação da presente lei, para propor a atualização e
adaptação do Regimento Interno da Casa, nesta disposto.

Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, notadamente as Leis Municipais 5.715, de 02 de abril de 1990 e

6.216, de 25 de março de 1992.

Sala das sessões, 14 de julho de 2.021.

ts
Matheus Moreno de Almeida

Vereador

JUSTIFICATIVA EM ANEXO

EXPEDIENTE:
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ANEXO - JUSTIFICATIVA

Prezados/as:

Permanecem as justificativas anteriormente apresentadas ao Projeto de Lei

original.

A titulação de entidades como de Utilidade Pública, a quase um século,

declarados pelos Governos: Federal, Estadual e Municipal histórica e tradicionalmente,

acabou sendo revogada em nível federal, mas mantida em nível Estadual e Municipal.

A legislação vigente que trata do assunto, embora atualizada nos anos 90, já se
tornou complexa, complicada e obsoleta em tempos de tecnologia da informação, da

informática, das redes sociais e da Internet, necessitando de revisão e atualização mais

uma vez, missão que este vereador se dispôs a realizar e encaminhara discussão e ao

debate de nossos pares.
Não há óbice a que a lei defina atribuições a Câmara e seus órgãos internos,

se e quando isto não conflite com a Lei Orgânica e as Constituições Paulista e Federal,

cabendo, a posteriori, se necessário, adaptação do Regimento Interno da Casa, quando a

operacionalização e regulamentação, ao quea lei assim o definir.

Mas entendeu-se importante deixar isto claramente previsto no texto legal

proposto, pelo que se apresenta o presente substitutivo.

Posto isto, apresentamos a consideração desta Casa de Leis e nossos nobres

pares a proposta em anexa, esperando acolhida de todos para que seja transformada em

lei e simplifique, sem perdera resolutividade o processo pertinenteatal titulação e prevendo

um controle melhor que a valorize, hoje esperada da Secretaria Municipal de Negócios

Jurídicos, pela legislação vigente, sem muita ressonância, no nosso entender.

Sala das sessões, 14 de julho de 2.021.

)>adACuMatheus Morenode Almeida
Vereador
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EMENDA AO
SUBSTITUTIVO DO
PROJETO DE LEI

027/2021
Nº

EMENTA:

EMENDA SUPRESSIVA E MODIFICATIVA AO

SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI QUE DEFINE O

TlTULO DE "ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

MUNICIPAL”, SUA DECLARAÇÃO E CONCESSÃO,

REVOGA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS,
º

âmbar iãrnsiiazntr:

Apresentamos à consideração da Casa as seguintes
emendas supressivas e modifieativas ao substitutivo ao Projeto de Lei 02712021:

Artigo 'lº. Renomear o 5 2º do artigo lº, como artigo 2º., e os 55 Sº e 4º do mesmo artigo

1ª, passa a integrar o novo artigo 2º, com a seguinte redação:

ARTIGO 2“. Considera-se legalmente constituídas as Organizações que tenham

seus atos constitutivos e de eleição de seus dirigentes com mandato vigente,

arquivados e registrados deforma legal e regular em Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca; inscrição regular e ativa no Cadastro Nacional das
Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil —— CNPJ, inscrição regular no
Cadastro Fiscal ISS da Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto e com Licenciamento Integrado de Funcionamento regular (CLCB,

AVCB ou correlato junto ao Corpo de Bombeiros; Alvará da Vigilância Sanitária e de

Localização e Funcionamento Municipal).

5 1ª. Não estão passíveis de ser tituladas na forma do caput as Organizações que
atendam exclusivamente ao seu quadro associativo & respectivos dependentes.

EXPEDIENTE:
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5 2ª. Nenhum favor pelo Município decorre de titulação de que trata este artigo e a
titulação nele previstas, constituindo apenas em reconhecimento público

governamental da ação relevante de interesse e utilidade pública da instituição

titulada.

Artigo 2º. O 5 5º do artigo tº, passa a ser 0 $ 2º do artigo 1º.

Artigo Sº. Suprimir o artigo 2º do substitutivo, e seus parágrafos.

Artigo 4º. Os artigos 3ª a 9ª passam ater a seguinte redação, modificando e suprimindo do

substitutivo o que couber:

Artigo 3º. Anualmente, a Organização titulada, apresentará à Câmara Municipai,

até o dia 30 de abril de cada ano, relatório circunstanciado, na forma que definir o

Regimento interno Legislativo,

Parágrafo Único. A não apresentação do relatório de que trata este artigo, ensejará
notificação para que se o faça em 60 (sessenta) dias.

Artigo 4º. Ensejar a apresentação de projeto de lei cancelando a titulação, se:

a) se não atender a notificação prevista no parágrafo do artigo anterior;

b) se deixar de apresentar relatório por dois anos consecutivos;

c) Se for extinta;
d) se perder as caracteristicas previstas no artigo 1º desta lei.

Artigo 5º. Só poderão receber auxílios, contribuições ou subvenções sociais de que
trata a Lei Federal nº 4.320, de 1964, Organizações tituladas na forma do artigo iº
desta lei.

*

Artigo 6º. O Projeto de Lei voltado a titulação de que trata o primeiro artigo, deverá

ser acompanhado da seguinte documentação, em cópia simples:

EXPEDIENTE:
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a) Estatuto Social ou ato constitutivo da Organização no dual conste o

registro em cartório, e os aspectos previstos no parágrafo ªlº do artigo 1º

desta lei;

b) Ata ou documento correspondente, devidamente registrada em Cartório,

da eleição da diretoria com mandato vigente;

c) CNPJ regular e ativo e comprovando, na data de sua emissão, existência

e funcionamento a no mínimo dois anos;
d) Cadastro Fiscal ISS junto a Secretaria Municipal da Fazenda;
e) Licenciamento integrado Municipal;

f) Declaração de uma Organização já titulada, quando a idoneidade

reconhecida dos dirigentes da titulanda, devendo constar nome, CPF e
RG dos referidos dirigentes e do signatário da declaração;

9) Balanço Anual de Contas do Exercicio Anterior ou publicação deste;
h) Declaração do representante legal, de que a Organização não restringe

seu atendimento apenas aos seus associados ou dependentes deles,
ofertando—os a coletividade, de forma geral ou especifica, detalhando o

público—alvo;

i) Relatório circunstanciado das ações desenvolvidas nos dois anos
anteriores.

Artigo Tº. A Câmara Municipal por meio de um ou mais de seus membros, ou

prepostos credenciados, poderá a qualquer momento, sem prévia notificação,
realizar visita a Instituição titulada, com vista a constatar seu regular e ativo

funcionamento.

Parágrafo Único: Qualquer cidadão, poderá expressa e não anonimamente,
apresentar, na forma que prever o regimento Interno da Câmara Municipal, denúncia
ou informação de perda por qualquer das organizações tituladas, das condições

para manutenção desta, a qual será encaminhada à análise, verificação e
providencias que sejam cabíveis.
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Artigo 8º. Projeto de Resolução, a ser apresentado após a publicação da presente
Lei, proporá adaptação e atuaiízação do Regimento Interno da Casa, aos termos da

presente Lei.

Artigo 9“. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, notadamente as Leis Municipais 5.715, de 02 de abril de
1990 e 6.216, de 25 de março de 1992,

Sala das sessões, 13 de Julho de 2.021.

Matheus Moreno de Almeida
Vereador

JUSTIFICATNA EM ANEXO
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ANEXO - JUSTiFICATlVA

Prezados/as:

Permanecem as justificativas anteriormente apresentadas ao Projeto de Lei

original e substitutivo.

A titulação de entidades como de Utilidade Pública, a quase um século,

declarados pelos Governos: Federal, Estadual e Municipal histórica e tradicionalmente,

acabou sendo revogada em nível federal, mas mantida em nível Estadual e Municipal.

A legislação vigente que trata do assunto, embora atualizada nos anos 90, já se
tornou complexa, complicada e obsoleta em tempos de tecnologia da informação, da
informática, das redes sociais e da internet, necessitando de revisão e atualização mais

uma vez, missão que este vereador se dispôs a realizar e encaminhar a discussão e ao
debate de nossos pares.

Não há óbice a que a lei defina atribuições a Câmara e seus órgãos internos,

se e quando isto não conflite com a Lei Orgânica e as Constituições Paulista e Federal,

cabendo, a posteriori, se necessário, adaptação do Regimento interno da Casa, quando a
operacionalização e regulamentação, ao que a lei assim o definir.

Mas entendeu—se propor algumas emendas alterando o substitutivo.

Posto isto, apresentamos a consideração desta Casa de Leis e nossos nobres

pares a proposta em anexa, esperando acolhida de todos para que seja transformada em
lei e Simplifique, sem perder a resolutividade o processo pertinente a tal titulação e prevendo

um controle melhor.

Sala das sessões, 02 de ezembro de 2.021.

Vereador
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AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

CONCEDER DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE

AO COMERCIAL FUTEBOL CLUBE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica, pela presente lei complementar, autorizada a Prefeitura Municipal de Ribeirão

Preto a conceder o direito real de uso ao COMERCIAL FUTEBOL CLUBE, CNPJ nº

55.989.743/0001-28, situado à AV. Plínio de Castro Prado nº 1000, Ribeirão Preto —

SP, nos termos do artigo 106, 55 lº, 2º e 4º, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão

Preto, os imóveis públicos com a seguinte descrição:

[ — o sítio nº 7 da quadra nº 5, do Recreio Internacional, à Rua B, do lado ímpar.

medindo 50,00 metros na frente e no fundo, por 100,00 metros de cada um dos lados.

da frente aos fundos, com a área de 5.000,00 metros quadrados, entre as Ruas J e K.

confrontando e dividindo de um lado com o lote nº 8. do outro lado com a Rua ], com a

qual faz esquina e fundos com o lote nº 1, cadastrado na municipalidade local sob nº

101 . 145, matrícula nº 14.410 do 2º Cartório de Registro de Imóveis;

11 , o sítio nº 8 da quadra nº 5, do Recreio Internacional, à Rua B, do lado ímpar,

medindo 50,00 metros na frente e no fundo, por 100,00 metros de cada um dos lados,

da frente aos fundos, com a área de 5.000,00 metros quadrados, entre as Ruas J e K,

distante 50,00 metros da Rua ], confrontando e dividindo de um lado com o lote nº 7,

do outro lado com o lote nº 9 e fundos com o lote nº 2, cadastrado na municipalidade
local sob nº 101.146, matrícula nº 14.411 do 2º Cartório de Registro de Imóveis.
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ê lº. Os bens acima descritos foram avaliados em R$ 4.039.636,57 (quatro milhões.

trinta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme

avaliação constante do processo administrativo 2021 148940.

Art. 2º. A concessão de direito real de uso, ora autorizada, será pelo prazo de 30 (trinta)

anos, e tem por objetivo a manutenção e construção de centro esportivo a ser

utilizado para escolinha de futebol e treinos das categorias de base (sub 11, 15 e 17)

de crianças e adolescentes.

& lº. O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado, por igual período, a

critério da concedente.

& 2º. É vedado ao concessionário dar outra destinação à área, objeto da concessão,

diferente da que trata o presente artigo, tão pouco ceder, ainda que a título gratuito

ou aliená-la.

& 3". O descumprimento do presente artigo tomará nula de pleno direito a concessão

feita, revertendo o imóvel a posse do Município, com cassação da concessão pelo

concedente, independente de notificação, sem direito de indenização à

concessionária, seja a que título for.

5 4". A fiscalização e cumprimento da presente concessão flca a cargo da Secretaria

Municipal de Esportes.

Art. 3º. Caberá à concessionária, em contrapartida pela concessão do imóvel, disponibilizar
40% (quarenta por cento) das vagas da escola de futebol/treinos sem qualquer custfg
para crianças e adolescentes carentes. %, » '

, .,,— 1

Art. 4º. A concess1onar1a devera provrdenc1ar o térmmo da construção e implementar as

atividades estabelecidas, tal como previstas no artigo 2º, no prazo máximo e

improrrogável de 2 (dois) anos, a contar do contrato da concessão de direito real de
5

fls. 72/179



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

uso, preferencialmente através de escritura pública, sob pena da concessão ser
unilateralmente rescindida pela Concedente, independentemente de notificação e

sem gerar direito de indenização à concessionária, a qualquer título.

Art. 5". Em havendo descumprimento de uma das obrigações ou encargos ora previstos, ou

no caso de abandono ou encerramento das atividades, acarretará também acessão

das construções ao bem imóvel e a incorporação ao patrimônio do Município, de

toda e qualquer benfeitoria realizada pela concessionária, sem gerar nenhuma

obrigação indenizatória à concedente, seja a que título for.

Art. 6“. Após o decurso do prazo fixado no caput do artigo 2º, fica obrigada a

concessionária a restituir o imóvel independentemente de prévia notificação, caso

em que acedem ao bem, todas as construções e benfeitorias nele realizadas.

Parágrafo único. A retrocessão, neste caso, dar-se-á de pleno direito, ficando a Prefeitura

Municipal desobrigada de indenizar a concessionária pela construção de obras ou

plantações havidas em seu imóvel.

Art. 7º. Todos os encargos e obrigações de responsabilidade da concessionária,

especialmente cláusula de rescisão contratual e cassação de concessão por

descumprimento ou desvio de finalidade, deverão constar expressamente do

contrato a ser firmado entre as partes.

Art. 8º. As despesas decorrentes da elaboração de contrato, bem como seu registro, ficarão a

cargo exclusivo da concessionária. As demais despesas oriundas da execução da

presente lei, correrão por conta de verbas próprias, consignadas no orçamento d

Municipio, suplementadas, se necessário.

. , . , . , . .
.; ]

& lº. A concess10naria devera dar micro ao procedimento de lavratura da escriiura de

concessão no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a partir da publicação da

presente lei.

ºi
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& 2º. A concessionária é responsável exclusiva pela manutenção estrutural e fisica do

imóvel, além do pagamento de todos os tributos e ônus de qualquer natureza

incidentes sobre o imóvel no prazo da concessão, incluindo taxa condominial.

energia elétrica, água e esgoto, devendo procederjunto aos órgãos responsáveis para

alteração da titularidade & partir da vigência da concessão.

Art. 9º. Fica revogada a Lei Municipal nº 2.605, de 22 de março de 1972.

Art. 10. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO

Prefeito Municipal
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& CARTÓRIO DE REGISTRE DE IMÓVEIS
RIBEtRÃO PRETO— SP % MATFªíGUl-A Fou-+A( 14«umLFVRD N. E — REGISTHQ GERAL

(IMÓVEL: O sítio nº 7 da quadra n? 5, do Recreio Internacional, ã Rua B, —

do lado impar, medindo 50,00 ms. na frente e no fundo, por 100,00 ms. de
cada um dos lados, da frente aos fundos, com a área de 5.000,00 m52., en-
tre as Ruas J e K, confrontando e dividindo de um lado com o lote no 8, —

de outro lado com a Rua J, com a qual faz esquina e fundos com o lote n?
1. cadastrado sob nº 101.145, na Piefeitura Municipal local;—
PROPRIETÃRIO: Instalações Elétricas Murari Ltda., estabelecida nesta cidª
de, ã Rua São Paulo n? 1080, inscrita no CGC sob nº 45.260.247/001.—
TITULO ªQUISITIVO: Transcrito sob nº 51.846, neste Registro.—
Ribeixão Preto, 21 de dezembro de 1978. A Eacr. Aut.
Rita de Cássia Abrão.-

R.1114. 410
TRANSMITENTE: Instalações Elétricas Murari Ltda., estabelecida nesta cidº
de, ã Rua são Paulo n? 1080, inscrita no CGC sob nº 45.260.247/001.—
ADQUIRENTE: Paschoalin s/A Comércio e Importação, firma comercial estabe—
lecida nesta cidade, ã Rua Paraiba n? 247, inscrita no CGC sob nº 56.002.
090/0001—04.-
TITULO: Venda e compra.—
FORMA no TITULO: Escritura de 05 de dezembro de 1978, de notas do 39 Tabª
lião desta cidade, Livro 224, folhas aa.—

'

VALOR: Cr$ 600.000,00.-
Ribeirão Preto, 21 de dezembro de 1978. A Escr. Aut.
Rita de Cássia Abrão.—

R.2414410
TRANSMLTENTP: Paschoalin S/AQ — Comércio e Importação, com sede social neg
ta cidade, inscrita no CGCMF sob n? 56.002.090/0001-04.—
ADQUIRENTE: Fundação Itaâclube, com sede na cidade de são Paulo, Capital -
deste Estado, inscrita no CGCMF sob nº 61.544.698/0001-09.—
gºggggz Venda e compra.—
FORMA Do TITULO: Escritura de 05 de março de 1982, de notas do 29 Tabelião
desta cidade, Livro 317, folhas 416.—
VALOR: Cr$ 3.000.000,00.—
Consta do título o Certificado de Quitação do IAPAS, sob n? 642. 530, expe—
dido em 05 de fevereiro de 1982, válido até 05 de abril de 198 .
Ribeirão Preto, 18 de março de 1982. A EBCI. Aut. Áígãbk
Calma Aparecida de Lima Ziliotto.—
Eml. 6. 500, 00—5 Microf. 400, 00= Cr$ 6.900.00—Est. 1.380,00 — Cart.1.035,00 =
Cr$ 9. 315,00 - Rec 25500 — G. 121/122.-___ ___—__.._______-..___-.. ..--__-_...___-......--..-____..__--.._._____—-_....__ ___—_____

(continua no
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LWRD N e _ REGISTRO GERAL

”“W” RIBEIRÃO pne-ro- sp
[municum mm;?“14 eu '

Á

(' AW
IMOVEL: (: sítio nº 8 da quadra nº 5, do Recreio Internacional, ã Rua B, -
do lado impar, medindo 50,00 mz. na nente & no, fundo, por 100,00 na. de
cada um das lados, da frente! aos fundos, com a área de 5.000,00 ms2., en-
tre as Ruas J e K, distant-.e 50,00 na. da 31.130, confrontando e dividindo
de um lado com o lote n? 7, do (»:th lado com o lote nª? 9 e fundos cºm o
lote nº 2. Cadastrado sob nº 101.145, na Prefeitura Municipªl.—
PROPRIETÁRIO: Instalações Elétricªs Murari Ltda., estabelecida nesta cidª
de, a Rua São Paulo n? 1060, inscrita. no CGC sob n? 45.260.247/001..—
TITULO AQUISITIVO: Transcr£to sob 11? 51.847, neste Registro.—
Ribeirão Preto, 21 de dezercbro de 1978. A Beer. Aut. &Rita de Cássia Abrão.—

R. 1Z14.4ll
TRANSMITENTE: Instalações Elétricas Murari Ltda., estabelecida nesta cidª
de, ã Rua São Paulo nº 1080, inscrita no CGC sob nº 45.260.247/001.—
A_DQUIRENTE: Paschoalin s/A Comércio e Importação, firma ocular.-cial estabe—
lecida nesta cidade, 3 Rua Paraiba 13? 2.47, inscrita no CGC sol: nº 56.002.
OQO/0001434.—
mmm: Venda a compra.-
FORMA Do TITULO: Escritura aa 05 da descubro de 1978, da nota: do 39 Tabª
liã'o desta cidade, Livro 224, folhas 88.—
VÁLOR: Cr$ 600.000,00.—
Ribairão Preto, 21. da dezembro de 1978. A Enc:. Aut.
Rita de Cãssia Abrão.-

R.2[144ll
TRANSMITENTE: Paachoalin S/A. — Comércio e Importação, com sede sociªl naº
ta cidade, inscrita no CGCMF sob nº 56.002.090/0001-04.-—
ADQUIRENTE: Fundação Itaúclube, com sede na cidade de São Paulo, Capital —

deste Estado, inscrita no CGCHF soh nº 61.544.698/0001—09.—
TITULO: Vendª e compra.—
FORMA DO TITULO: Escritura de os de março de 1982, de notas do zº Tabelião
desta cidade, Livro 317, folhas 416.—
VALOR: Cr$ 3.000.000,00.-
Conata do título o Certificªdo de Quitação do IAPAS, sob 11? 642.530, expe—
dido em 05 de fevereiro de 1982, vªlido até 05 de abril de 1982.
Ribeirão Preto, 18 de março de 1982. A Escr. Aut-MM;Calma Aparecida de Lima 21110110.-
Eml.6.SO0,00—Est.1.300,00—Cart. 750,00= Cr$ 8.775,00- Rec.25600— G.12l/l22
.......-..--......—__...__..----.._-_-.u.._......___-.....-..--..----..___.........._---——-_-_-__--—...
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COMERCIAL FUTEBOL CLUBE
FUNDAÇÃO 01/10/1911

Ribeirão Preto, 18 de dezemhro de 2020.

A

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública

Alc.: Edsom Ortega

Ribeirão Pretº/SP

R ess . r .: - .

gr Qriedade do Municipio gg Riheizgº Preto.

Prezado Sr. Secretárlo,

Na quaiidade de presidente do Comercial Futebol Clube, agremiação ribeirão
pretana de futebol profissional que conta com 109 anos de existência, tendo em vista o
desinteresse na continuidade cessão de uso precário do imóvei de propriedade do Município
de Ribeirão Preto situado no Recreio internacional (ex-imóvel da Fundação Itaú) manifestado
peia Associação dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, venho peia presente solicitar seja
concedido direito real de uso do referido imóvel ao Comercial Futebol Clube, para manutenção
e construção de centro esportivo no local, nos mesmos termos do quanto disposto na Lei

4045/81, vigente até os dias de hoje.

Sendo o que tinhamos para o momento, agradecemos a atenção dispensada.

Cordialmente,

lefone: (16) 3441 6300

fls. 77/179



Rrbeirão Preto, 16 de dezembro de 2020.

A

Secretaria Municipalde Planejamento e Gestão Pública

Alc.: Edsom Ortega

Ribeirão Preto/SP

Mualglmº de Rlbglrão Elgg.

Prezado Sr. Secretário,

Na qualidade de presldénte da Associação dos Servidores Municipals de
Ribeirão Preto (ASMRP), tendo em vista a cessão de uso precário & nossa Associação do imóvel
de propriedade do Município de Ribeirão Preto situado no Recreio Internacional (e»imóve! da
Fundação Itaú), venho pela presente manifestar desinteresse na continuidade cessão de uso,
estando o imóvel liberado para outrª destinação que melhor aprouver à coletividade rlbeírão—

pretana.

Sendo o que tínhamos para o momento. agradecemos a atenção dispensada.

Cordialmente,

%Wâªâmmm Preto

Ademar Pereira dos Santos - Presidente

.,»3:
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PROCESSO DIGITALPrefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo 2021/148940
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nº. 5512021

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATl)

LAUDO DE AVALIACAO 55/2021

Local: RUAB (RECREIO INTERNACID *ÍAL) Nº 175, Loteamento: RECREIO
, m m

, um,
Setor: LESTE- _ú bsetor: L-ll

Rua Jacira, nº 50 —Jardi.m Macedo *CEP 14091-902 1/Fone . 3977-9133 19

https://ribeiraopreto.soIarbpm.soflplan.com.brlporta|l 1/19
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Prefeitu ra Mu nicipal de Ribeirão Preto ªººªªªºº'ºm
Estado de São Paulo 2021/148940
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CA11)
Laudo de Avaliação nº. 5512021

II - OBJETIVO
O presente Laudo está destinado a avaliagâo do terreno de propriedade de PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO para fins de CONCESSÃO DE USO.

III — DIAGNÓSTICO DE BIERCADO

O Mercado de imóveis em Ribeirão Preto encontra—se aquecido. com a cidade em plena
expansão. A quantidade de imóveis similares ao avaliando no mercado é baixa. visto tratar—se de
uma área institucional da Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto.

IV - METODOLOGIA
O trabalho obedeceu às técnicas e diretrizes da ABNT (Associação Brasileira de Normas

Técnicas) — VBR 14653-1 — Parte 1: Procedimentos gerais e 14.653-2 — Avaliação de bens —

Parte 2: Imóveis urbanos.
Os dados numéricos referentes às dimensões e áreas consideradas nos cálculos e aceitas

como corretas foram obtidos de plantas e documentos fornecidos pelo proprietário do imóvel e
cadastro da Prefeitura Municipal de ijeirão Preto constantes do Processo nº EXP INT 02/2021
PGP—S.

Foram utilizados o Método Comparativo Direto de Dados do Mercado e 0 Tratamento
Científico dos Dados através de Inferência Estatística, objetivando atender as recomendações
contidas na ABNT NBR 14.653-1 e NBR 14.653-2.

Através desta amostra foram determinadas as variáveis relevantes para retratar o
componamento do mercado e assim a tendência de formação dos preços dos tenemos na região
avaliada,

Gassíiicação Desaição da varável
Bairro Texto Texto Bairro onde o imóvel se localiza sim
Endereço Texto Texto Endereço completo do imóvel sim
Área total Numérica Quantitativa Area total do imóvel medida em m1 “sim
Distancia ao polo v Numérica Quantitativa Variável quantitativa indicativa da distancia ao polo valorizante mais próximo «sim

polo valori zante Texto Texto Ce ntro/ Catedral 53m

Data da amostra Texto Texto Data da coleta da amostra ]sim

tnformante Texto Texto Nome ou identificação do informante *sim

valor unitário Numérica Dependente Valortotal uoimovel dividido pela Area total (mz) isim

Rua Jacira. nº 50 —Iardim Macedo —CEP 14091—902 4/19Fone — 3977—9133

https:l/nbeiraopretosolarbpm.softplan.com.br/portal/
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Prefeitura Mu nicipal de Ribeirão Preto Fºººªªªº “º””
Estado de São Paulo 2021/1 48940
Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CA11)
Laudo de Avaliação nº. 55/2021

, 31333

V - CÁLCLLOS

Com base nos princípios acima e nos elementos caracterizadores dos dados amostrais
relacionados, foi investigado. com a ajuda do programa SisDEA —Modelagem de Dados. 0 modelo
matemático (equação de regressão) que representa os valores de venda do terreno na região.

A determinação do modelo matemático pressupõe a representação simplificada das
propiedades e do comportamento do mercado. Assim. o valor unitário do terreno na região
avaliada. pode ser obtido pelo seguinte modelo matemático (equação de regressão), de acordo com
cálculos precedidos:

'Valor unitário : «4481217187 +378345,6986 / Área total +675,9299159/ Distancia ao polo valorizante |

Valor Unitário do Terreno Avaliando — VuTA

Substituindo os as van'áveis referentes ao imóvel avaliando para a equação demonstrada
acima. o valor unitário encontrado é de:

| VuTA = 237,21 RS/ mz i

Valor Toral do Terreno Avaliando - VTA
Por fim, o valor atual total de venda de mercado do terreno avaliando é de:

Vl"A = At x VuTA
VTA = 10000 x 237.21
VTA = R$ 2.372.100,00

ºmegª;
AREA TOTAL DO LOTE 1000000 lllº

DISTANCIA DO POLO VALORIZANTE 4,2 km

VALOR UNITARIO RS 237.21/niª

VALOR TOTAL R$ 2.372.10000

Rua Jacira, nº 50 —Jardim Macedo — CEP 14091-902 ;]Fone - 3977-9133 “ 19

httpszl/ribeiraopretosolarbpm.softplan.com.br/ponall 5/19
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Secretaria de Planejamenkz e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CA'H)
Laudo de Avaliação nº. 55/2021

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto ººººªªªºº'ª'ª
Estado de São Paulo 2021/148940

CÁLCULO DO VALOR DA EDIFICAÇÃO - DEFRECIAÇÃO

KO=1-(1-r/Vp]*D

onde:

ko= fator de obsolescencia procurado

R= valor residual (tabelado) *TABELA (G. B. DEI VEGNI-NERI)

D: idade fisica ou funcional da edificação

Vp= vida provavel do imovel *TABELA - BUREAU OF INTERNATIONAL REVENUE

D: 36 anos

Vp= 75 anos

R: 0,3988

Ko: 0,71

ÁREA CONSTRUIDA= 134261

CUB (SET/2021): R$ 1.745,81

valor construção: Ko*ÁREA*CUB

valorconstrução= 0,71*968,50*1745,81

valor construção: R$ 1.667.536,57

VALOR UNITÁRIO DO TERRENO: R$ 962,46
.

ÁREA (mª): 1000000

VALOR DO TERRENO: R$ 2.372.100,00

VALOR DO IMÓVEL: R$ 4.039.636,57

Rua Jacira, nª 50 —Jardim Macedo — CEP 14091-902
Fone - 3977-9133

https:l/ribeiraopretosolarbpm.softplan.com.br/portal/
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Planejamembªbªoessnvolvimemo Urbano
Comissão de Avaliação Técniw de Imóveis (CA11)
Laudo de Avaliação nª. 55/2021 .

FROCESSÓ mamy

2021/148940

Relatório Estatístico - Regressão Linear-

] ) Modelo:

. EXP INT 002/2021 -PGP-S

2) Data de referência:

. terça-feira, 28 de setembro de 2021

3) Informações Complementares:

Total de vari
Variáveis utilizadas no modelo:
Total de dados:
Dados utilizados no modelo:

1) Estatísticas:

Coeficiente de correlaçao 0,7665104 / 0,7665104
Coeficiente de determinação: 0,5875381
Fisher — Snedecor: 38,46
significância do modelo (%): 0,01

I) Normalidade dos resíduos:

Resíduos situados entre —10' e + 16 68% 63%
Resíduos situados entre 4,646 e + 1,645 90% 94%
Resíduos situados entre 4,966 e + 1,966 95% 98%

1) Outliers do modelo de regressão:

Quantidade de outliers: O

% de outiíers: 0,00%

Rua Jacira, nº 50 Jardim Macedo — CEP 14091-902
,

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

Fone - 3977-9133 9/19
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Fªºººªªººªººm'
Estado de São Panic " ' ' 2021/148940
Secretaria de Planejamento ':. Desemalvlmento Urtmno
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CAT!)
Laudo de Avaliação nº. 55/2021 -

1) Análise da variâ ncia:

Explicada 1093990304 2 546995,152 38,461
Não Explicada 768000,019 ' ' 54 14222223
Total 1861990323 ' 56

1) Equação de regressão / Função estimativa (moda, mediana e média):

|Va|or unitário : +148,2217187 6783455986 / Área tºtal +57S,9299159 / Distancia ao polo valorizante |

9) Testes de Hipóteses:

rea total 1/*
Distancia ao polo valorizante 1/x
Valor unitário '

- y

IO) Correlações Parciais:

u., 1%,
Distancia ao polo valorizante
Valor unitário

0,60 0,26
0,72 0,55

0,64 0,38Valor unitário

10/19Rua Jacira, nº 50—Jardim M
Fone - 39.

https://ribéiraopreto.solarbpm.softplan.com.brlportall ”:O/1 9
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto ººººªªººº'º'm'
Estado de São Paulo, . , , , .

2021/148940
Secretaria do Plªnejamemoºnesmwolvimenm Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nª. 552021 .

Gráfico de Aderência - Regressão Linear

Gráfico de resíduos - Regressão Linear

Resíduo: Regressão
m'm

Resíduo?“

DP

«=-

.

o-0,S

200 250 300 350 460 450 500 550 edo sáo
'

Vlloreo comandos

Rua Jacira, nº 50 Jardim Macedo — CEP 14091-902 1 1/Fone . 3977-9133 "
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Fºººªªºººªº'fªª'
Estado de São Paulo ª l 2021/148940
Secretaria de Planejamento e Dgsenvolvlm'emo Urbano
Comissão de Avaliação écnica de imóveis (CATI)
Laudo de Avaliaçãº nº.5 1021 -

lll

Tabela de Fundaráent [ião - NBR 14653-2
«ã

Caracterização de imovel ' '

, _ _ _ Adoção desiluaçào
avaliando ª paradigma

Quantidade mínima de _ 35kt1).ondekéo
dªdos de mercado,

'
;

*

_ dever-iva: número de variáveis
efeªt'zvamente utilizados ,. .

“ '_ndentes , indecendenms
Apresenta ão de
informações 'elsli'.as a
todos as cados e

mendficaçãodos dadas de variévas'anaêiaudos na
mercado modelagem, com me &

Apresentação de Apresentação de
m armações relativas a informações relativas
lips os dados e aos dados evariávexs
fu./eis analisados na efetivamente utihzados
u.uagern no modelocaracteis me:

observadas neira ªutor
do laudo

a

«(4—

Aumírica,desde que:
a] 3% medidas da
(13 rai xerfgfi (as da

' imóvel avaliando não
' sejam xunerores ;
100 % do ii miti-

,, amostra! superiov, nam
inferiores à 'na—tece da

,
*

,
' " limite amºstral inferior

da para apenas
Hehehdesde *

&) às medidas das
ctedstêcas me

avaliaram: não

b) ovaãor estimada não
ultrapasse 20 %do '

valor calculado m)

. massa 1596 do vagar
""Me dª "umª"?

_

' ufano nonmite da * ªmºãtrªl' para “_
VEÍEÍIGBS va névºa, de
per si e ,,

slmullaneameme,eem ' "
mácula

Nivel de significância , , ,
*

_

(somatório cavalar das ,
4 .

,

'
,

* '
*

duas caudas)máximo
' '

*

30%
'

, 3 [_

para & rqeíção da ,

hipótese nula de cada
r : essay (tese bncauda“ ' '

Nível de signi'ícància
máximo admíndo para a "A

,

rejeição na hipótese nuva 1 5% ,— “3—

do mºdeloauave ao Lene $$$
F de Snedecor

Tadei, no minimo no
grau |

Grau de Funcem'enta-caa dotzudo m

Requisitos para fundamentação na !nfegência estatística: Conforme Tabela 5.
Adotouse o grau de fundamentação It, tendo em vista o ”ítem b.

Rua Jacira, nº 50 -—Jardim Macedo -— CEP 14091-902
Fone » 39719133 ' 12/19
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Estado de São Paulo
_ . ,

Secretaria de Planejamento—& Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nº. 55/2021—

Prefeitura Municipal de' Ribeirão Preto PROCESSO DIGITAL“

2021/148940

Tabeia de Precisão — NBR 14653-2

Amplitude do intervalo de conôança de 80% em
torno da estimativa de tendência certral

A amplitude do intervaio de confiança de 80“/o em torno da estimatixa de tendência centrale dada por:
(264,13 — 210,29)/237,21—- 22,70%

Assim. este laudo se enquadra no Grau de Precisão III. de acordo com a NBR 14.653-2.

Modelo:
.

/

EXP INT 002/2021 -PGP—S

Data de Referência:
terça—feira, 28 de setembro de 2021

Informações Camglementares: AVALIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONCESSÃO DE USO - RECREIO

INTERNACIONAL

Dados Era & groiegão de valores:
' Área total : 10.705,82
- Distância ao polo valorizante : 12,60

' Endereço : RUA B, nº 175 (RECREIO INTERNACIONAL)

' Bairro = RCR INTERNACIONAL

' Polo valorizante : CENTRO - CATEDRAL

. Informante = SEC DE PLANEAMENTO

Valores da Moda para Nível de Confiançª de 80%
'Valnr Unitário

. Mínimo (11,35%) = 210,29
' Médio = 237,21
' Máximo (11,35%) = 264,13

*Valor Total

. Mínimo : 2.251.305,25
' Médio : 2.539.496,93
- Máximo = 2.827.688,61

'Intervalo Predição
Mínimo : 864.958,65
Máximo : 4.214.035,21
Mínimo (65,94%) = 80,79
Máximo (65,94%) = 393,62

Campo de Arbítrio
RL Mínimo = 201,63
RL Máximo = 272,79
Campo de Arbítrio
RL Mínimo = 151,95
RL Máximo = 205,58

II

'I

Rua Jacira, nº 50 —- dim Nlacedo —CEP 14091902
F ne — 3977-9133
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto ººººªªººº'º'Tªº
Estado de São Paulo . 2021/148940
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CA“)
Laudo de Avªliação nª. 55f2021
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Prefeitura Municipal de Ribfzirão Preto
Estado de São Pauio , -

Secretaria de Planeyamento & Deusa-mol manto Urbano
Comissão de Avaliação Técnãca de! óveís (CA“)
Laudo de Avaliação nº. 55/2021
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto ººººªºªººªºm
Estado de São Paulo 2021/148940
Secretaria de Plªnejamentº e- Dee'anvohrímemo Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nº. 5512021

VII — CONCLUSÃO

O valor do imóvel avaliando, em 19/11/2021, locatizado na RUA B (RECREÉQÁNTERNAOONAL) Nº 175, ?oteamento
RECREIO INTERNACIONAL, Setor LESTE, em Ribeirão Preto, R$ 4.039.536,57 (QUATRO MILHõES, TRINTA E NOVE

MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAÍS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS);

VII — ENCERRAMENTO

O presente laudo possui 19 folhas impressas Fe um só lado, todas rubricadas e esta última datada & assinada
digitafmente, *

Ribeirão Preto, 19/11/2021, (

H“
1

Comissão de Avaliação Técnica de imóveis da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

Eng. Civil CARLOS HENRIQUE SILVA
,

CREA nº 506.139801-0
,

*

CAU n' A22338—7
Arq. MARCO ANTONIO AFFONSO

&

Eng. Civil BENEDITO CARLOS CICIUNI
CREA nª 5062627326

Eng. Civil WAGNER ANTONIO DE ALMEIDA _-
CREA nª 506.055668-6

Rua Jacira nº 50 Jardim Macedo — CEP 14091902
Fone 3977-9133 19/19
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Cámara Municipal de Rlbelráo Preto

Prefeitura Municipalde Ribeirã
Estado de Sãº Paulo. Protocolo Geral nº 6829/2021

Gabinete do Prefeito Delano/11120? Horário: 11:54
L G -

Ribeirão Preto, 29 de novembro de 2021.

Of. n.º 1.152/2021-CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto de Lei

Complementar que: “AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

PRETO A CONCEDER DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL DE SUA

PROPRIEDADE AO COMERCIAL FUTEBOL CLUBE E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS”, apresentado em 07 laudas, justificando-se a propositura pelas razõfs
que adiante seguem.

fls. 95/179
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a conceder o direito real de uso ao COMERCIAL FUTEBOL

CLUBE, imóveis de sua propriedade, localizados no Recreio Internacional.

São dois lotes que, inicialmente, foram doados à Associação dos

Servidores Municipais, pela Lei Municipal nº 2.605/1972. No entanto, a Associação se

manifestou, conforme documento em anexo, desinteresse nos imóveis.

Diante disso, o Comercial Futebol Clube solicitou a concessão

dos referidos imóveis para manutenção e construção de centro esportivo no local,

conforme documento em anexo, a ser utilizado para escolinha de futebol e treinos das

categorias de base (sub 11, 15 e 17) de crianças e adolescentes.

0 Comercial Futebol Clube em contrapartida pela concessão do

imóvel, disponibilizará 40% (quarenta por cento) das vagas da escola de futebol/treinos sem

qualquer custo, para crianças e adolescentes carentes.

Os imóveis correspondem a dois sitios localizados no Recreio

Internacional, com área total de 10.000,00 metros quadrados, avaliados em R$ 4.039.636,57

(quatro milhões, trinta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos),

conforme laudo em anexo.

0 Projeto de lei ainda revoga a Lei Municipal nº 2.605/ 1972.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a propositura,

aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre Legislativo, nos
termo;

do
1artigo 42 da Lei Orgânica do Município. ._.
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ª' Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

008533

SENHOR PRESIDENTE

DESPAtHO
APROVADO

ilIb- Flexa“... .. , . .mão?/4,62)”, ía??? ”
REOUER maiª/EIA ESÇEÉRHIQAEÃÍÉ.FR6IETD DE
LEI COMPLE NTAR Nº 55/2021 QUE AUTORIZA A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

CONCEDER DIREITO REAL DE uso DE IMÓVEL DE
SUA PROPRIEDADE AO COMERCIAL FUTEBOL CLUBE
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

CONSIDERANDO & necessmade premente da aprovação desta
prOpDSItUra, Face ao manIfele no conteúdo da maténa,

REQUEIRO, na forma :egImentaI, sem concEdIda URGÉNCIA
ESPECIAL para 0 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 86/2021 QUE “AUTORIZA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A CONCEDER DIREITO REAL DE

uso DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE AO COMERCIAL FUTEBDl CLUBE E DA

OUTRAS PROVIDENCIAS", '

fls. 97/179



ra Munici

ii
de Ribeirão PretoiiiProtocolo Geral nº 6928

Data: 0212/2021 Horário: 11:26Câmara Municipal de ts»
Estadode São Paulo

NDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTARn. 86/2021

Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

Inclui parágrafo primeiro ao artigo 2º e renumera os

seguinte redação:

Art. 28.(..)

81º, A concessão de direito real de uso ora autorizada poderá ser utili

treinos deoutras categorias de futebol do cessionário não elencadosno ca;

Sala das Sessões, 02 de dezembro de 2021,

o v
$

Elizeu Rôçho
vereodar

VEREADOR ELIZEU ROCHA
e: (16) 3607-4023 - e-mail: elizeurochaMeamararibeiraopreio.sp.gov.br

jo Gonçalves 1200

—
Ribeirão Preto / SP

—
Caixa postal 315 - CEP 14010-040Av. derôni
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zada relativamente às categorias, tendo em

cetegorizações poderão sofrer mudanças de acordo com critérios únicos e

usivos da Federação Paulista de Futebol, entidade a qual a conce: sionária

ulada.

sala das Sessões, 02 de dezembro de2021
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= Câmara Municipal de Ribeirão Preto

COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E REDAÇÃO.

OVA REDAÇÃO

PARECER Nº
REF: PROJETO DE LEI COMPLEMENTARNº 76/2021.

AUTORIA: PREFEITO MUNICIPAL

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DO FUNDO ESPECIAL PARA S! BSTITUIÇÃO DE
HIDRÔMETROS (FESH) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA:

Art, 1º Ficaextinto o Fundo Especial para Substituição de Hidrômetros (FE:
Complementar nº 1.959, de 04de janeiro de 2006,

1) criado pela Lei

et. 2º Os recursos alocados no Fundo Especial para Substituição de Hidrômetros (FESH) deverão
transferidos ao Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto para melhorias nos serviços

de abastecimentode água e de coleta, afastamento e tratamento de esgoto.

Parágrafo único. Concluído o processo de extinção do Departamento de Água e Esgoto de
Ribeirão Preto. nos termos da Lei Complementar de número 3.091 de 2021, fica assegurada à

futura Secretaria Municipal de Água e Esgotos de Ribeirão Pretoatransferência e destino dos
recursos apontados nocaput do artigo.

Art, 3º É de responsabilidade do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, quando
houver necessidade,a substituição e manutenção dos hidrômetros por meio de recursos próprios.

Am4
emcon

a lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispos
ário.

ibeirãoPreto, 25 de novembro de 2021

ISAAC ANTUNES
sidente

MAURÍCIO VILA ABRANCHES

A?of?
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Fauio

COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E REDAÇAO.

REDAÇÃO FINAL

PARECER Nº
REF: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35/2021.

AUTORIA: COMISSÃO PERMANENTE DE TRANSPARÉNCIA E LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

ALTERA ARTIGOS DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME ESPECIFICA

(PARTICIPAÇÃO REMOTA EM AUDIENCIAS PÚBLICAS).

Art. 1". Altera o artigo 245 do Regimento Interno que passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 245 — As Audiências Públicas constituem-se em instrumentos de

interlocução dos órgãos da Câmara Municipal com a população, podendo

ocorrer na sede do Legislativo Municipal ou em outro local do Município com

acessibilidade, convocadas com 05 (cinco) dias úteis de antecedência; sendo

Obrigatória a publicação no D.C.M. e no sitio eletrônico da Câmara e

divulgada pela TV Câmara.

ªlº. As Audiências Públicas de caráter obrigatório deverão ser realizadas após

às 18:30 horas, em dias úteis.

QP)”. Além de ocorrerem em local iisico, todos as audiências públicas

disponibilizarão meios Virtuais de participação de membros da sociedade

civil, cuja manifestação será controlada pelo vereador que & estiver

presidindo.
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

ê3º. Os membros da sociedade civil que queiram participar de audiência

pública por meio Virtual formalizarão sua inscrição com ate' 3 (três) horas de

antecedência da mesma, através, preferencialmente, do protocolo-geral da

Câmara, identificando a pessoa ou organização que representam, bem como

endereço de e-mail ou telefone celular em que serão enviadas as informações

sobre data, horário e o link para acesso na audiência, não sendo permitida a

participação de pessoa ou entidade divergente do pedido protocolado.

ê4.º A plataforma virtual utilizada para a participação remota da sociedade

civil deverá permitir que pelo menos 100 pessoas acessem simultaneamente a

audiência, sendo esse mínimo a lotação máxima. de cada reunião virtual.

ªiº Os membros da sociedade civil participantes da audiência pública terão

assegurados o direito a manifestação de ao menos 3 (três) minutos, cujo

pedido deverá ser direcionado ao vereador que presidir a mesma, podendo se

expressar de forma oral ou escrita.

Qdº Excepcionalmente, o vereador que presidir a audiência pública poderá

indeferir o pedido de manifestação previsto no parágrafo anterior, mediante

justificativa expressa.

57? As audiências públicas que, em casos excepcionais ou por motivo de força

maion não puderem ser realizadas em local tisico serão feitas nos meios

virtuais, nos termos dos parágrafos anteriores.

58? Apurados casos excepcionais ou força maior a que se refere o â7º, a

Câmara Municipal disponibilizará, antes da data da audiência pública,

justificativa para que não se realize a audiência em local físico.
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
atadº de Sãº Pauío

Art. 2". Essa resoluçãoãentra em Vigor na data de sua publicação.

Ribeirãà Preto, 2 de dezembro de 2021.
&

%

“ . C ANTUNES
Prexidente

MAU ç"// ª”
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Câmara Municipal de Câmara Municipal de Ribeirão Preto

IIIIIII IIIIIII Illll
Protocolo Geral nº 6372/2021
Data: 16/11l2021 Horário:11:09

LEG - PR “(2021

PROJETODE DESPACHO
RESOLUÇÃO

EMENTA:
ALTERA DiSPOSiTiVOS DA RESOLUÇÃO Nº 17s, DE 27 oE MMO
DE 2015 (PARLAMENTOiUVENiL), CONFORME ESPECiFiCA E DÁ

ooERAs PROViDÉNCíAS.

gentios“ Eresiàeeie

Apresentamos à consideração da Casa o seguinâe:

Art. lº Aitera a redação do artigo 1?—A da Resoiução nº 175/2015, aiterada peia
Resoiução nº 39/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo it?-A O Pariamento juvenãi contará com uma Comissão formada por três
vereadores e um Diretor Assistente, todos nomeados no início de cada Sessão
Legisiativa, por Ato da Mesa Diretora, observando o seguinte:

! w A Comissão composta por três vereadores será presidida por um dos membfos
eieito entre eies, o quai conduzirá os trabainos da Comissão, este responsável por
anaiisar e autorizar, por maioria absoluta dos integrantes, as pautas a serem
debatidas pelo Pariameeto Jovenii, em observância as ieãs vigentes.

ii — O Diretor Assistente será responsável:

a) Pela coordenação administrativa organização anuai de todo processo de escoina
dos Pariamentai'es Joveni:,s de divuigação e promoção do Pariamenio iuveniiijunto
às escolas de Ribeirao Preto,

o) Peio assessoramento tecnico iegisiativo, eiaboração iormai dos projetos,
requerimentos e indicações do Pariamento iovenii.

e) Peia guarda, manutenção, atuaiização, recepção e distribuição dos documentos e
correspondências do Pariamenâo Juvenii.

d) Peia condução das demandas soiicitedas pela Comissão de vereadores.

e) Peio encaminhamento das pautas do Pariamentoiuvenii para anaiise da Comissão
de Vereadores.

EXPEDIENTE:

A'ÉO N“ QP. Nº DATA ,? [ FUNCIONÁREO: i

fls. 104/179



êlº » O Diretor Assistente será servitíor efetivo ou Comissionado de gabinete de um
dos integrantes da Comissão disposta no caput.

êZº — O funcionário membro de Diretoria do Pariamento Juvenil exercerá essa função
em concomitância corn suas demais funções administrativas e deverá acompanhar
as Sessões do Parlamento lovenii,

539 — A Comissão de vereadores poderá solicitar, sempre que entender necessário, o
auxilio des Coordenadorias de Casa; a fim de que cada Coordenador apoie
tecnicamente ou designe servidor da respectiva área de Direção para auxílio do
Diretor Assistente de Pariamento Juvenil.

êéiº — O Diretor Assistente do Pariamento Juvenil não fará jus a nenhuma gratificação
para exercicio das funções descritas na presente Resoiuçâo.

Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o inciso
lil do art. it?-A da Resoiução nº 1775/2915, com redação dada oeie Resolução nº
39/2011

Solo dos Sessos

X W» e?ele???

MATH MORENG
à

lº Secretário Secretário

EXPEDIENTE:

ATO Nº O? Nº DATA ,! / FUNCÍONÁREO: 2
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----- CamaraMumcrpal de Ribeirão Preto
Estad' ÍdeSaoPaulo

JUSTEFÉCATÍVA

Tratase de projeto de resolução que vlsa adequar o
funcionamento do parlamento juvenil deste legislativo. Em síntese, a alteração por
meio da presente proposta visa inserir e aproximar os parãamentares; lsto e, a

Comissão formada por três vereadores, as demandas dos jovens integrantes do
parlamentojuvenlâ.

Além disso, na mudança objetivamos auxiliar nas demandas,
formal e material, que envolvem o parlamento juvenil, porquanto os jovens, não
detentores de lmunldade legislativa, estão sob a égide de legislações específicas, a

exemplo do Estatuto da irlança e do Adolescente (Lei Federal 8.069, de 13 de julho
de í990).

Diante da preocupação no que concerne às demandas e o
consequente auxílio nas pautas dos jovens, mlster se faz que os vereadores se
aproxlrnem ainda mais dos debates reallzados.

Pelo exposto, sollcãtamos especlal atenção de nossos nobres
pares a tlm de que a presente propositura seja aprovada pelas Comissões e,
consequentemente? pelo soberano plenário deste teglslatlvo.

“&
Solo dos Sessõe Wi de

Íovenqpro
de 20.21

ª» ªx ªªs—_, t

fresãden e

BERTlNHG SCANDlUZZâ GLÁUCIA BERENECE

19 Vice—presidente 29 Vice—presidente

MATHEUS MORENO FRANCO

19 Secretário 29 Secretário

EXPEDÃENTE:

ATO NÚ OF. Nº DATA /' ! FUNCIONÁRIQ: 3
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e
Câmara Muniicipal de Ribeirão Prato

=» Câmara Municipal de RiTiEstado de São Paulo | retocolo VaralHh
Ea Horário: 12:01

Projeto de +Decreto Legislativo am held

1 1 EMENTA: /Nºdiad CONCEDE O TÍTULO DE CIDADANIA
RIBEIRÃOPRETANA AO SR. FÁBIO AUGUSTO
ENNOR FERNANDES.

Senhor Presidente

Apresentamos à consideração desta Casa o seguinte:

Artigo 1º - Fica, pelo presente Decreto Legislativo, concedido o TÍTULO
DE CIDADANIA RIBEIRÃOPRETANA ao Sr. FÁBIO AUGUSTO ENNOR
FERNANDES, Presidente do Lide Ribeirão Preto.

Artigo 2º - A láurea será outorgada em Sessão Solene, a ser designada
oportunamente pelo Presidente da Câmara Municipal,

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução desse Decreto
,

Legislativo ocorrerão por conta da dotação própria do or o da Câmara A
Municipal.

bs Artigo 4º - Esse Decreto Legislativo entrará
bi ublicação, revogadas as disposições em contrárjó.
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FÁBIO AUGUSTO ENNOR FERNANDES
Filho único, nascido no dia 9 de julho de 1976 em uma família de classe média e valores
altos, Fábio Fernandes cresceu em Ribeirão Preto no Interior de São Paulo, onde serviu
ao exército e estudou administração de empresas.

Começou a empreender aos 26 anos mativado pelo desafio de controlar absolutamente o
seu tempo. Rapidamente descobriu que a solução é vender a coisa certa da maneira certa,
Baseada em suas verdades individuais fundamentais, montou uma estratégia de vida que
permitiu seu eguilíbrio ideal entre leveza e produtividade.

A clareza e simplicidade de transformar uma vida comum em uma trajetória extraordinária,
levou Fernandes a realizar mais de 200 palestras por todo o Brasil, através do seu lema:
ATITUDE e BOM HUMOR, Palavras fundamentais.

GV CENN
Durante 10 anos doou parte do seu tempo para a ajudar a desenvolver o Centro de
Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas — GVcenn.

ROTTUS / MOTIVADUO
Empreendedor em serie, é sócio fundador da ROTTUS distribuidora importadora de
alímentos, com sede em Guarulhos e da MOTIVADUO, assessoria de comércio e
intarnacionalização de empresas com sede em Madrid, na Espanha.

LIDE
Morando em Catanduva, foi convidado em 2012 pelo atual prefeito de São Paulo João
Doria, para levar o LIDE -- Grupo de Lideres Empresariais, sistema que reúne em eventos
os presidentes das maiores empresas do Brasil e do Mundo, para o Interior de São Paulo.
Desde então, Fernandes é o Presidente do LIDE RIBEIRÃO PRETO, unidade vencedora
como melhor operação do Brasil por duas vezes, 2016 e 2018. Com intuito de fortalecer o
sistema LIDE no Brasil e no mundo, em 2019, foi convidado pelo GRUPO DORIA para ser
o HEAD GLOBAL DAS UNIDADES LIDE.

WALKING TOGETHER
Casado e com duas filhas, é cofundador do movimento WALKING TOGETHER, que tem o
propósito de “Provocar Atitudes e Mudanças Positivas”, reunindo em eventos, formadores
de opinião de cidades pequenas, Considerado o "Uber dos Eventos”, fomenta O

empreendedorismo e a economia local, através de uma plataforma altamente replicável e
escalável que teve início em Catanduva-SP e avança rapidamente para os 144 municípios
da primeira fase no Brasil. Com o objetivo de alcançar 2.000 cidades, o sonho grande é
valorizar as pequenas comunidades por todo o mundo, ajudando a evitar o caos urbano
previsto pelo Pentágono para 2030, com o lema: VIVA EM CIDADES PEQUENAS!

De ÉCego RBORAGPREIO—Walhino Togeiher
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ª Câmara Municipal de Ribeirão Pretoxx'
tado de São Paulo

REQUERIMENTO ACHO
ALO
.:..I

./

D E

A v .; & =S º'

Ribeuãn ran,
W

Nº000258 EMENTA:

REQUER O DESARQl'IVKWEWTO DO
PROJETO DE DEFRETO LEGISLATIVO N"
11/2020,l__..___—i

«muniz lªncslmzwr

Cunsiderando & necessidade de manter a tramitação regular da propositura.

nesm legislatura, REQUEIRO, na forma regimental. n DESARQUIVAMENTO

dº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON“ 11/2020, que “ CONCEDE

0 TÍTULO DE CIDADANIA RIBEÍRÃO-PRETANA AO SR, FÁBIO

AUGUSTOEWOR FERNANDES".

Sala das Sessõesuuljde'fevereiro de zu: |./
'uªf? d/Í

MAURÍCIO (mà/uªm
Vereador . PSDB
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is ao5% Câmara Municipalde RiiiEstado de SãoPaulo foocolo Gral 183742019Das TGEo Forro: 2:48

PROJETO DE
.

DESPACHO
DECRETO LEGISLATIVO

PAUTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS

Rip. Preto, LT JUN

Nº.29 EMENTA,
=

/
CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA
RIBEIRÃOPRETANA “CARLOS ROBERTO LUPI”,

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casa o segui

ARTIGO1º - Fica concedido ao Senhor “CARLOS ROBERTO LUPI”, o título de
CIDADÃO RIBEIRAOPRETANO, pelos relevantes serviços prestados à comunidade
de RibeirãoPreto.

ARTIGO 2º - A outorga do título Dar-se-a em sessão solene, designada pela
Presidência do Legislativo.N
ARTIGO 3º - As de decorrentes coma execução deste Decreto Legislativo
correrão por conta de dotações orçamentárias municipais próprias.

ARTIGO 4º- Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões(Ó7 de Junhode 2019 N A? A J)
LINCOLN FERNANDES Ay

º to oleLUCIANO MEGA à andofeson/ zaVereador ? Vergádor Vereador

dC,Po uso SIDue RODRIGO SIMÕES
Vereador
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WIKIPÉDIA

Carlos Lupi
Origem: Wikipédia, a enciclopédia live.
Carlos RobertoLupi (Campinas,16 de março de 1957) é

o

um professor e político brasiiro, atual. Presidente Carlos Lupi |

Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT) ERFoi deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro,
secretário de transportesda prefeitura do Rio, secretário de
soverno do estado do Rio e Ministro do Trabalho e
Emprego nos governosLala e Dilma Roussef.

Índice
Blografia
Vida pública Carlos Lupi em 2008

Referências Ministro do Trabalho e Emprego doKB] Brasil

Ligações externas Periodo 29 demarço de 2007 |
“ações exe

até 4 de dezemaro de 2011
Presidente Luiz Inácio Lula da Siva

DimaRaussoifBiografia Antecossor Luiz Marinho

Elo de PauloRoberto Lupi e Carmelita Lopcs Casakanti|Sucessor Paulo Roberto dos SantosPinto
tupi. Conheceu Leonel Brizola em 1980, época em cue|Deputado federal polo 4” Rio

de
Janeiro

“tabalhasa como joraulero, tendo se filiado so PDT no|periodo 1 do foveroirodo 1991
mesmo ano. Aluno do curso de Administração na | até 31 de janeiro de 1895
Faculdade do Centro Educacional de Niterói (FACEN), Dados possoai
graduou-se em 1981 após quatro anos decurso.

Gampinas, Et São Paulo

Vida pública Partido PDT

Ao longo de quatro anos (1983-1987) foi coordenador-ge-
das Regiões Administrativas Sul da Prefeitura do Rio de
Janeiro nas gestões de Jamil Haddad, Mareelo Alencar e SeturninoBraga e, apés a eleição municipal de 1988, foi
assessor especial do prefeito Mareelo Alencar.

|

do março de 1957 (62 anos)
|

Em 1990,fi eleito deputado federal, lcenciando-se a convite de Alencar, que o nomeou Secretário Municipal de
“Transportes, Disigindo-se tre o Executivoeo Legislativo (oi vicediderdo PDT na Câmara das Deputados, secretário

executiva regional (1995) é tesoureiro da exeutva nacione (1996). Como deputado, apresento1a projetos de ei e
considerado Deputado Nota 10 pelo Departássento Imtesifical deAssessoria Parlamentar (DIAP)0L. Foi titularda

comissão de Educação, Cultura e Desporto, ajudando a votar na Leide Diretrizes e Bases da Educação Nacional, No

orçamento da União para 1990, aprove19 emendas,qu beefiaram as áreas de Educação o Saúde no Muniepio e
sa Estado do Rio. Conseguiu a aprovação do duas importantes convocações: a do Bispo Edir Macedo, para dar
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esclarecimentos sobre o envolvimento com o narcotráfico e a do ministra da educação, Carlos Chiarelli para explicar
as denúnciasde fraude nosalárioeducação. Também criou uma Comissão Especial Mista para Ciscuir os privilégios
do poder Judiciário3)

Em 1998, oi eleito primeiro suplente do senador Saturnino Braga ( 8, PCdo!, PC) Satumino prometeu
ividir o mandato de oito anos com Lupi,o que não cumpriu (tcedefomei? apóso pleito foi Secretário Estadualde

ho (1999-2000). Cancidato ao Senado em 2002, obteve 180 til votos e ficouGoverno no governade Anthony
nadécima colocação.

Assumiu à presidência nacional do PDT, apés a morte de Brizola, em 2004. Nas eleições de 2006, foi candidato ao
governo do Estado do Rio de Janeiro, ficando em sexto luar, com 1,52% dos votos (125.735).

Em 29 de março de 2007, assumiu o Ministério do Trabalho é Emprego no governo Luiz Inácio tala da Silva emantido na pasta pela presidenta Dilma Rousseff [3] Durante sua gestão, propôs ações voltadas para o maio:
investimento no setor produtivo e a eriação de novas linhas de crédito, como à Linha Pró-Catista do FGTS. Foi

S, pela regulamentação das centrais sindicais, pelaresponsável pola ampliação dos cursos gratuitos no Sis

regulamentação do trabalho aos domingos « pela elisoração da proposta de emenda constitucional para a

regularização do trabalhodes empregadas domésticas!

Em novembro de 2011, foi acusado de envolvimento com polêmico caso de desvio de dinheiro público. Lupi foi

interrogado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, defendendo-se das
denúncias. À Comissão de Ética Pública da Presidência dz República recomendouasuasaída da Pasta, O ministro do
“Trabalho, no dia 4 de dezembro de a0n, entregou seu cargo, após uma reunião cor DilmaRoussef!
Em 2012, retomouàpresidência nacional do PDT. Em 201, candidatou-se ao Senado pelo Rio de Janciro, ficando em
quinto lugar, com 3,09% dos votos (228.086)1,
Em 2017,fo conduzido socargo de vice-presidente da Tutermacional Socialista, organização que reúne partidos de
esquerda associados pelomundo

Referências
oEmprogo- Carlos Luai» (htc:brasil goubeigovornar20 101 2icaro

2. hlipuimagem camara goubrmagemidipatDCDITOUTISO1,pet
Diário S Paul, 181272010(npciariosp comb conteudo 20NOt2NGs2o-imasmuncãsj

(nto:brasi gowbrigovornai2010142(caros lui). Governopl» (hto:wvrwbrasl gou bg

5, aCaros Lupl pedo oxonoração do Ministério do Trabaiho» (Ng! globo compolticalnoteia!zosrt2tcaros-lpi-
podo-oronoracao-<o-ministorio-do trabalho htmi) G1. 4 do dozembro do 2071. Consultadoom 6 do dezembro de
20m
“Eleições estaduais no Rio do Janeiro em 2014»(ts! pt wik podia orgtulindox php?ito=Elaticas a
Sos5no iode áolaid=s2643314). Wikipácia, aoncicopédiaivrs. 19de agosto de
2018

7. alnternacional Socialista otoga Carlos LupI como vico-prosidonto» (ntps:lepoca globo comvolticatexpressolnon
Ciai20N7IOSfntermaconal-sociaita-ologa-cariosupl-como-vico-presidonto tr). epoca giobo. com

Ligações externas
= Dados do Doputado na Página da Câmara dosDoputades (Nip? camara gowbridoputados!pasquisatayouàblografia?pk= 104715) Ae 20%.im 07 ce doze

Precodidopor Ministro doTrabalho e Emprego| Sucesido por
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do Brasil Paulo Roborto dos Santos Pinto

= 200720 (imterino)

Obtida do "htps:pt:iipodia orgiwindox phpridosCartos. Lupi&otdid=5321847 1"

Esta páginafoi editada pela última vez às 20hSBmin de 26 de setembro do 2018.

Esto textoé dspanibilzado nos termos da licença Atrinuiçõo-Compartihalgual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) da
Cregtiva Commons; codeesta sujeto a cordições adconzis, Para mais detahos, consultas condições de
ubização.
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_gj'“?ª mera Municipalde Ribeirão Pretoªªªª Wniºipªl dº] ííIIIIIIII IIIIIIIIIIªmª—MªºSãº
DESP,

o'líã'ããªiã'ãfâãâí'ã'mm
?? QE ÃLEÉ 9“

gRECONI-IECE E D >_INA Ice“?““âôouaos

ª? $ª %
,

?PÚBLIEos MUNICIPAIS, sos DENOMINAçõEs

M ªnª:-% ;QUE MENCIONA.

:a Casa o seguinte:

' , » Fºca, por esta lei, autorizado o Chefe do Executivo Municipal a adotar
atum de logradouro público ou próprio municipal, os nomes

Exo:

VIII. JOÃO SHIGUEO TANAKA

Ix. EDUARDO JORGE ESTEVÃO

; mmm EEsruch x. ARLETE GOBULIN GOMES
SEDEC) xI. ADVOGADO FERNANDO TREMURA
RE;—om MENDES XR. HUMBERTO DE QUEIROZ MENEZES

momo xm. JOÃO MENDES OLIVEIRA

ao mmm xIv. ATÍLIO JOSE ROSSI

Mªio: .As ãmmenagens aos nomes eiencados no Artigo 19 foram
v&readoáfes: Maurích Gasparini, inciso I e XII, França, insiso ll,

índio lll, ªlessandro Maraca, incisos IV, V, VI! e IX, Mauricio Vila
”

I ao if], leem Coroaci, inciso Ville X, Coletivo Popular Judeti Ziili, inciso
_ ivasirachiso XIII.

Ca)

& « ª?;stza lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
Iconârárío.

rosidmte

NEI—KHÉÚRENG

1ª? Secretário âº Secrêtárío
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Çãmara Municipal de Ribeirão Preto
,, Esâaào de São Pauio

REQUERIMENTO Nº 7851/2021

EMENTA: REQUER A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LE!

DENOMINANDO LOGRADOURO PÚBLiCO OU PROPRiO

MUNiCiPAL “EDUARDO MASSAKI OKABE RODRIGUES",

CONFORME ESPECÍFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Conforme artigo 116, 5 2ª, incisos ! & Iii do Regimento interno

da Câmara Municipal, incluidos pela Resolução da Câmara Municipal, para que seja
incluído em futuro projeto de lei, o nome de “EDUARDO MASSAKI OKABE

RODRIGUES".

REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimentais, para

que seja denominado logradouro público ou próprio municipal com esse nome, encaminho

em anexo a justificativa à propositura, bem como documento comprobatório do óbito do

homenageado, obedecendo então as disposições a Lei Federal nº 6454/77.

Saia das Sessões, 28 de outubro de 2021.

MAURÍCIO GASPAR/NI
Vereador - PSDB
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CÉRWSÃQ 535 ÓSÉTO
Nºfãâf

ESQÃRDO Màâãâãi omg RQÚWGBES

HARÍCQW
12149? &? 55 232“) &, $$$“?! ª” 619733 68

, na av WWW—«MMMªiª ªiª gªªrª—3ª? ª fªtiªR$55.33 % %%%ªfã? a): iam ªmi?
& 515143

gmm
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ra Municipal de Ribeirão Preto

ÍlÍlllll llllllljllllll“
Protocolo Geral nª

Câmara Municipa! de Ri
Data: 0311112021E Horárm16: 18

LE .

REQUERIMENTO ]) E SÉÃÍSRHADÚ
Ribeirão Pf€Í0,u.ç—..gà.::“;.gar»1.,:,_,

%”? , '?ªfã/b?”lãxhnte

Nº
O O 7 8 5 9

EMENTA: REQUER A DENOMINAÇÃO DE_“ “““““““““““““ LOGRADOURO PÚBLICO OU PRÓPRIO
MUNICIPAL DE “JOSÉ“ m,.rmmnmaª: CONFORME
ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE

Jam? Alexandrª. marador de: Benâím Paníism, andas Os: ím'âsàãnàeníziws quer realizam aiuramc &

WR ÍOYeam ãestãnados aO crescimento «3% Distrím, incinsívc. cãesác meadns às 1988 adquiriu

08 ã'm'mnns ]OcnãêmcíOs na Rua Majºr Francisco Gandra «: &??de Pizcciá ímówâS que deêmaà

ans Sem; hiªrdeims e. & Requcrsnâe Minnes Mafia BOITOÉÉR fãâexanôín COmO pmprieíária di?

teram urbana ãOcaíizaáO na Rua Alfreéo ?ucaâ, sin.

ãnciugive, seu nai, em 1996, vêãagadn O alargamenm da Rua Aãíêªedc ?ucciu &st & íªrefeimrz—à

Murakªmi ãe Ríâeârãc ?rem, parte dO terrena COmO se depreêx—nde da: «incumanm anexa

Aímêmema O %OCOE citade. pesauí tada infraesâmtura necassária, O que tem passãbãíãmcícs O

crescêmenâg &O Dãsârããn mm HCAVGS empreenâimenâns imobíãêárâos, E&Zãí) pela cªna? OS

fanaiíãnrcs SGHCÉããm & namenagcm. em nome &&) gahineâc às “v'ercafêer íºmnga.

Pelo exposto, REQUEREMOS à nobre Mesa, na forma Regimental. depnis de ouvido O

Plenário desta Egrégia Casa, em consonância com () artigo 1167 52“, a denominação de

logradouro público ou próprio municipal de “JOSÉ ÁLÃZXANDRÉÉ” baseandO-se na

justificativa acima elencada, REQUERENDO, outrossim, que referida denominação conste

no Projeto de Lei de autoria da nobre Mesa Diretora, nos termos do inciso HL &? do art. 116

do mesmo Regimento Interno Cameral.
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Câmara Municipal de Ribeirao Preto
Estacio ' Eau;

Pelo exposto., REQUEREMOS à nobre Mesa? na forma Regimental, depois de ouvido o

Plenário desta Egrégia Casa em consonância com o artigo 116, êZº. a denominação de

logradouro público ou próprio municipal de “JOSÉ ALEXANDRE” baseando-se na

justificativa acima elencadaº REQUERENDO, outrossim, que referida denominação conste

no Projeto de Lei de autoria da nobre Mesa Diretora. nos termos do inciso III, 59? do art.

] ló do mesmo Regimento Interno Camera-il.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2021.

«u..., . »

Vf' EADVÓR F ANCAfx )

&)
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PREFElTURA MUNlClPAL DE RlBElRÃO PRETO %SECRETARlA MUNlClPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLlCA FOLHA Nªji...—
DEPARTAMENTO DE URBANlSMO Pªºcºêlífíl & É?Ó Çª

ÍLÁW
DlRETRlZES URBANÍSTICAS Nº 5312019 '

'
' "'; "

PROCESSO ADMlNlSTRATIVO: 02 2019 0308750
lNTERESSADO; MIRTHES MARlA BORTOLlN ALEXANDRE

1 DESCRl Ã GERAL DA ÁREA OBJETO DE FARC NTO DO SOLO

“

rn terreno urbano 11.985 00 m2

Rua Alfredo Pucci sin Sul —310

erthes Maria Alexandre 65.179 71 .795 2ºCRl

ver “1

2 CARACTERIZAÇÃO DO ENTORNO lMEDlATO

a) Contexto Urbano LK]

Um terreno urbano (1) próximo do centro histórico do Distrito de Bonfim Paulista (2) com frente para e Rua Alfredo Pucci.
“

A noroeste do terreno existe um processo em fase de Viabilidade para implantação do loteamento denominado Sitio Boa
'

.

Esperança (3). A norte do terreno, exista processo em andamento para viabilidade de condomínio urbanístico (4).
_;

b) Uso e Ocupação do Solo 1
!

O núcleo inicial do distrito (2) é ocupado por edificações de uso misto inseridos em malha urbana caracterizada pelo 7
tradicional traçado ortogonal. Por outro lado, ao sul da gleba, nos parcelamentos de solo mais recentes, na maior
concentração de lotes exclusivamente residenciais e traçado urbano com quadras maiores, menos intersecções viárias e'»
que induzem a disposição de núcleos habitacionais segregadose ' ª»

c) Áreas de interesse Natural, Histórico e Cultural

inserção na Sub bacia do Córrego Condanim.

PRAÇA ALTO DO SÃO BENTO, “ll -— ”lº ANDAR - JARDlM MOSTEIRO » CEP14085—450 — FONE — (16) 3977-9131
FOLHA 1 DE 3
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DIRETRIZES URBANÍSTÍCAS Nº 53/2019 FOLHA “"—Wmª?neonªtªlw
3DlRETRlZE5URBANÍSTlCAS *

_

'“

Com base na legislação que compõe a politica urbana do município, bem como nas informações expostas acima, o
interessado deverá observar os seguintes requisitos urbanis ticos para implantação da modalidade de condomínio
urbanístico:

3 t RESERVA DE ÁREAS

a)aPara a implantação de Condomínio Urbanistico Vertical as reservas de áreas deverão atender aos artigos 114 e 115
da Lei Complementar 2t57 de 31/01/07 e dimensionadas em função da densidade do empreendimento A área
institucional a ser doada se for o caso. devera preterenctalmente, localizarse de modo a poder ser anexada a outras

lindeiras, seiaem empreendimentos futuros ou existentes, podendo a mesma ser, em sua totalidade, indicada pelo Poder
Público Municipal. Em todos os casos, as reservas deverão ter frente paraa via pública oficial.

b) A implantação das áreas verdes e de sistema de lazer deverá atender as Diretrizes Ambientais nº 48/2019.

3.2 SlSTEMA vrAeto

a) O interessado deverá observar o disposto nos artigos 69, 70 e Ti da LC 2157/07 e atender a Diretriz Viária— Anexo
1;

b) Em atendimento a Lei Ordinária Municipal 10.644/05, e em conformidade com o Decreto nº l33/2019, o empreendedor
deverá implantar sinalização de trânsito em placas verticais, faixas de solo e pieces toponímicas, conforme orientações
da TRANSERP;

o)cindicar na implantação e em detalhes de projeto as soluções para travessia de pedestres em vias públicas conforme
legisi ação e normativos relacionados a acessibilidade, em especial a Lei Federal nº BMG/2015 e a ABNT- NBR

9050: 2015;

d) Nos acessos de veiculos aos condominios urbanísticos, o anteprojeto urbanístico deverá contemplar nas faixas de

circulação de pedestres, uma solução de travessia adequada garantindo uma rota acessivel, em atendimento a NBR

9050/2015.

3.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

e) Uso do Solo

Macrozoneamento - L.C.
*

Perímetro Urbano

28661299
__ __ __

_ _ _ _

Zonade Urbanização Con

b) Parâmetros Urbanisticos

..e '

Coeficiente de aproveitamento máximo 1 vez a área da gleba, podendo chegar até 5 vezes sua area
__ , , _ _

conforme o tipo de doªção & adensamento no local

gêmeosidadepoptilâclõnal B'slcía 859hab a;Maxima 2509072; tiab ,a:"
Cota min. de terreno/unidade habitacional, 40 mº p/ condominios verticais e 80 mº pi condominios horizontais !
Taxa de solo natural (permeabilidade) Adotar os parâmetros da tabela Vili e lX, e os artigos 131 e t32 da /;

L.C. 2932/19, conforme enquadramento da macrozona
Recuo das edificações Atender aos artigos 45 a 47 da LC. 2157/2007“

o) As edificações deverão atender as disposições do Código de Obras Municipal, Lei Complementar nº 2932/2019. º' ªg

_;
, u. i

v—

d) informações Complementares
As informações aqui prestadas doam submetidas às condições relatadas nas Diretrizes Ambientais nº 48/2019, anexadas
ao presente processo.

PRAÇA ALTO DO SÃO BENTO, it — “lº ANDAR - JARDIM MOSTEIRO - CEP14OBõ—450 » FONE — (16) 3977—9131

FOLHA 2 DE 3
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DIRETRIZES URBANISTICAS Nº 53/2019 FOLHA ciº—,,,,Bilª
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' ':.J a

«umª»
3.4 ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL

*
*

Q.. www _

De acordo com a competência da produção e da organização do espaço fisico municipal, conforme os objetivos, diretrizes
e vetores de crescimento estabelecidos pelo Plano Diretor Municipal e suas leis complementares, são indicadas as
seguintes disposições para a estruturação urbana a partir do conceito de unidades de ocupação planejada:

a) Garantir as condições de circulação de pedestres e ciclistas na configuração do desenho urbano. inclusive aproveitando
a disposição das áreas verdes e de lazer para esta dualidade.

b) Considerando a prerrogativa da administração municipal zelar pela paisagem urbana, conforme disposições da
L.C,1616/2004, o projeto deverá garantir a permeabilidade visual quando houver algum tipo de vedação ou fechamento
lindeiro as vias públicas e demais logradouros públicos, como áreas verdes e de lazer.

e) Com o objetivo de qualificar as vias públicas, orientar a implantação das edificações de modo que seja possivel uma
melhor integração dos espaços construídos com os espaços pÚthCOS (Ex.: Fachadas ativas, múltiplos acessos de
pedestres, estacionamentos nos “centros de quadra“ e edificações com aberturas próximas às vias públicas, etc.).

4 PROCEDIMENTOS DE TRAMITAÇÃO

a) Apos a retirada das diretrizes. o requerente terá 180 dias para a apresentação de Anteprojeto Urbanístico, a ser
elaborado conforme as informações constantes das diretrizes.

b) Juntamente com o projeto urbanístico, deverão ser apresentadas as diretrizes dos órgãos técnicos externos a esta
Secretaria (DAERP, Secretaria de Obras Públicas, Coordenadoria de Limpeza Urbana, TRANSERP, CPFL e Telefonia),
e o Estudo Hldrológico, necessários para a análise e emissão da Certidão de Viabilidade para o empreendimento.

e) Após a analise urbanística pelo Grupo de Análise de Projetos Especiais, anteriormente à emissão da Certidão de
Viabilidade, o interessado deverá apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança (EMI.), caso o empreendimento se
enquadre nos termos do artigo 31 da LC. 2157/07, e do Decreto nº 1852018.

d) Apos a expedição da Certidão de Viabilidade, deverão ser montados processos de aprovação para o empreendimento,
conforme procedimento indicado nos artigos 145 e 147 da LC 2357/07.
e) Quando do referido pedido de aprovação do empreendimento. a área em questão deverá estar livre de ônus e
alienações, com descrição perimetrica correta da área a ser parcelada registrada em Cartório de Registro de Imóveis.

Estas diretrizes terão validade por 1 (um) ano.
Ribeirão Preto, 04 de dezembro de 2019.

_,M W WWW , . V
, , “«" IL —W'—º“ª*«x ;* x

e t / :
1 Lá r' a;» “eV—ef “ó,—"334%“ “

,

Arª Urb Rlcaªrdo Gasparini Fantaccinl Arg. Urb. Giselle Russ Santiago Arq Úrtp'f Guliltérme Moreira Pesci
tDMsâo de Org Territorial & do Mobiliário Divisão de Uso e Ocupação do Soto Chefe da Divisão de Sistema viário

t ft (' “ ff?” , a“““px/» ; se,“ ª (ªU—QL
Arq.e Urb.

Adriªna
Gilioii Garcia Arqfrb. Catherine D'Andrea '“

Chefe do DN. de Org. Territorial e do Mobiliário Diretor do Departamento de Urbanismo

PRAÇA ALTO DO SÃO EENTO. ii —— 1ª ANDAR — JARDIM MOSTEIRO —- CEP 14065—450 « FONE 406) 3977-9131
FOLHA 3 DE 3
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LEGENDA

_____ SISTEMA VIÁRIO A WWLNVTAR

VIA EXISTENTE

% ÁREA EM QUESTÃO

NOTAS:

- Esta Diretriz é parte integrante do Plano Viário do Município
(LC 2204/07) e , pcrtanto, de observância obrigatória conforme disposto no parágrafo 1ª de artigo 2º da referida Lei.

— Atender ao artigo 63 da lei complementar 2157/07, referente ao comprimentº máximo de quadra.

/ ª
.

« ,a “=

,. _ , Dl RET RIZES U RBAN ÍSTICAS PREFEITURA MUNICIPAL de RIBEIRÃO PRETOS?
'ª') Í .

:

.

tª?—« (] A º sacarªm m: rmmmxmo eGESTÁO PÚBLICA
*

,

"º É/ ' '
')

º— E 5 N 53112019
PRAÇA Amo—Do sÃo um. N' 11 . mannvx mesmo

&

AN EXO !
Arquivo: (DIRETRIZES V&ARKASQ ZONA SULXSÍO'MIRTHE5 MARIA

BchuN ALEXANDRE 2019 030975 crims—lg

Data: 04i1212019 SI ESCALA Sub setorvs xo
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“ Cámara Municipal de Rmeiráo Preta

Câmara Municipal de RH l!!!!EOLlLllullLll
Data: D4I11I2EÉ1GHorán'c: 18:00

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO
12021

EMENTA: REQUÉR A ELÃBORAÇÃO DE PROJETO
DE 'LÉI DENOMINANDO LOGRADOURO PÚBLICO OU
PROPRÍO MUNICIPAL DE APPARECIDA MARCILIO
FESTUCCL CONFORME ESPECIFíCA.

Nº 4107957

SENHOR PRESIDENTE, ,

Apresento à consideração desta Casa Legislativa 9 que segue:

Conferme artigo 116, & 2ª, incisos i & Hi dº Regimento ímemo da Câmara Municipal,
inchídos pela Resoluçãº êa Câmara Municipal, para que: seja incluído em futuro
projeto de iai, o nome de “APPARECIDA MARCILIO FESTUCCI”,

Para que seja denominaôo logradouro púbiico ou próprio municipal comessa nome, ,

encaminho em anexº à justificativa & propositura, bem comº documento
comprobatório da óbitº do homenageado, obedecendo então as disposições, & Lei,
Federal nº 6.454”? —

Sala (ias Sessões, 22 de outubro ãe 2.821.
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“ª? Câmara Municipal de RibeirãoPreto
Estado de Sãº Paulo

JUSTIFICATIVA

Senhºra Apparecida Marcilio Fesmccí, brasileira, nascida em Ríbêírão Preto, em 22 de
fevereirº,: de 1937 filha ão senhºr José Marcílio profissâg íavmdàsr e senhora Catharina
Jacob Marcilio, de lar Apparecída fai casada cem a senha; Osvaldº chmcci (já
faíecide) cuja emprego era na Prefairura de Ribeirão, tando sick) funciºnário público na
Prefaitura Municipal de Ribeirão Prem/SP

Osvaldg, foi espeso da senhora Apparecída, era filho de senhºr José Festucci, cuja
pmfissãe em de construtor e fiiho da ganhara garcia Mimo Featured, do iar.

A senhºra Apparecida e senhor Osvaldo formaram uma linóa família resultando em 07
(sem) filhos:

Jºsé Carãos ?estucci —' já falecida;
Pauini Casar Éssmcci;
Edvaldº Wanderley Fegtumâ;
Osvalde Laíz ?estucci;
Wilson R4 Festucci;
Maresia Festucci;
André R. chtucci;

Hoje são dezesseis news & aim bimemgw

Como forma de preservar a memória & hºmenagear Resta famíãia ãe migrantes italianos
que contribuiu para e desenveívimente da nossa cidade é que: submeto & pressnte
propositura para apreciação e aprovação são Egrégio plenária,

Riheirãô Preto, 2% de Outubro de 2021.

?a (> Modas
& sadº! PSL
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“x CERTIDÃO IE ÓBITO
NOME:

APPARECIDDAmm:—MARCILIO FESTUCCI
MATRÍCULA.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

_
21457 01 55 2014 4 00272 037 0094093964 .

TADO CIVIL E [D ..Érªúuva, setenta e sete anos

MENTO ºg mEnnFchcAv[3310 405 855/SSP/SP

6 de Luca nº 314, em Ribeirão Preto, Estad de (São Pablo". Filha de JÓSÉ
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado deLSão Paulo

REQUERIMENTO Nº 8059/2021

EMENTA: REQUER A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO

PÚBLICO ou PRÓPRIO MUNICIPAL DE

“OFÉLlA THEODORO", CONFORME

ESPECIFICA.

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Ofélia Theodoro, nascida em 20 de dezembro de 1943, na cidade de São Sebastião
do Paraiso-MG, filha de Geraldo e Luzia. Aos 12 anos frequentava a escola no período da

manhã e no período da tarde trabalhava como doméstica.

Aos 18 anos foi admitida na Santa Casa local onde exercia a função de serviços

gerais. O convívio com os pacientes despertou sua vocação para a assistência, o que a levou

a ingressar no Curso de Auxiliar de Enfermagem. Após O término do curso passou a exercer a

nova função, alternando por vários anos O trabalho na Santa Casa com o trabalho no Pronto

Socorro Municipal e também no Hospital Psiquiátrico "Dr. Gedor Silveira".

Com O decorrer do tempo, sentindo a vontade de adquirir novos conhecimentos,

mudou-se para Ribeirão Preto juntamente com seus familiares, onde prestou serviços na

Fundação Maternidade Sinhá Junqueira, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de

Ribeirão Preto - Unidade de Emergência e Hospital Psiquiátrico Santa Tereza.

Foi aprovada no concurso público da Secretaria de Estado da Saúde para a função

de Auxiliar de Enfermagem e por vários anos trabalhou no Núcleo de Gestão Assistencial de

Ribeirão Preto - NGA, realizando assim O sonho de poder dar a sua contribuição como servidora

pública nO atendimento aos pacientes dentro de suas possibilidades. Aposentou-se no ano de

1994 pelo INSS e em 2013 pela Secretaria de Estado da Saúde.
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ª Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de SãofiPaulo

Vereador Alessandro Maraca

Ofélia sempre foi uma pessoa alegre, amorosa, prestativa, inteligente e muito amada,
dedicou sua vida aos pais, às irmãs Orzélia e Odete e também aos sobrinhos Lucélia, Luciana,

Fábio Eduardo, Estela Marys e Wesley.

Sempre teve muitos amigos e adorava viajar, conhecer lugares e com isto aumentar

ainda mais eu circulo de amizades.

Não podemos deixar de citar aqui que Ofélia era uma artista primorosa em trabalhos

manuais, como crochê e bordados, que executava com muita facilidade. Falar sobre Ofélia

levaria muito tempo, pois sua trajetória foi extensa e linda.

Para a família sua partida foi uma grande perda, e hoje permanece um grande vazio.

O que conforta é saber que Deus a chamou para junto dele para que ela possa dar continuidade

em tudo de bom que realizou aqui na terra. 81 anos.

Pelo exposto, REQUEREMOS a nobre Mesa, na forma Regimental, depois de ouvido

o Plenário desta Egrégia Casa, em consonância com o artigo 116, êZº, a denominação de

logradouro público ou próprio municipal de “OFÉLIA THEODORO", baseando—se na
justificativa acima elencada, REQUERENDO, outrossim, que referida denominação conste no

Projeto de Lei de autoria da nobre Mesa Diretora, nos termos do inciso lII, êZº do art. 116 do

mesmo Regimento Interno Cameral.

Sala das Sessões, 09 de novembro de 2021

Alessandro Maraca
Vereador
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado . ea São Paulo

REQUERIMENTO Nº 8063/2021

EMENTA; REQUER A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO

PÚBLICO ou PRÓPRIO MUNICIPAL DE

“AMAURI CARDOSO MENDES", CONFORME

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Amauri Cardoso Mendes, nascido na cidade de São Paulo, um irmão notável, que

começou sua trajetória de forma muito humilde, O que fez toda diferença em seu caráter e nO modo

de tratar as pessoas, algo que seria seu grande diferencial, tendo sido criado desde a tenra idade em

nossa cidade e por conta das dificuldades da vida, teve que trabalhar desde cedo, passando por

locais de trabalho que sempre testaram sua dedicação e espirito de equipe.
No ano de 2010 ingressou na administração municipal por concurso público, em um dos

cargos que compõem a base da administração, O de auxiliar Administrativo, que tem como

característica principal auxiliar, ajudar outras pessoas, cargos e departamentos.
E não poderia ser em outro lugar, pois este era O cargo que melhor o representava. Pois

suas características mais marcantes sempre foi ajudar a todos. Somente essas características já

bastariam para considera-IO um bom ser humano, um ótimo funcionário público, digno de reverência

pois não era uma pessoa comum, mas é claro que essa dedicação, essa liderança natural lhe rendeu

frutos, e o que era quase inevitável aconteceu, O mesmo fora nomeado chefe de seu local de trabalho.

Mas dois episódios marcaram sua trajetória em seu local de trabalho:

- a recusa do mesmo em abandonar seu local de trabalho (pois não queria deixar nenhum

contribuinte sem atendimento), mesmo quando sua sala fora totalmente destru ida pelo fogo (incêndio

corrido nO Morro Alto do São Bento em 02/06/2020);
- a continuidade do atendimento presencial mesmo no auge da pandemia, pois não

queria deixar nenhum engenheiro/arquiteto ou contribuinte sem auxílio. Atendimento que visava

proteger seus colegas de trabalho, pois determinou atodos, menos para si, que fizessem trabalho

remoto. Lamentavelmente, foi dando atendimento a dezenas de pessoas, que nosso homenageado
conheceu seu único inimigo, O mais indigno de todos, o Coronavírus, quando infelizmente perdeu a

vida por conta de uma embolia pulmonar.
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de SãolPàulo

Vereador Alessandro Maraca

O irmão, como era chamado, deixou esposa, 2 lindos filhos de tenra idade, e uma legião de

amigos órfãos.
Diante dessa fatalidade, não pararam de ocorrer acontecimentos que demostravam a

importância do homenageado não só para sua família, mas para todo o Departamento do

Planejamento da Prefeitura.
Amauri representou (e representa) a vida de uma pessoa, que foi muito mais que seu nome,

ele fez muito mais do que exigia seu cargo, mais do que se esperava de um pai, de um marido, de

um religioso, de um amigo.
Diante, do pouco que fora demonstrado, muito honraria a familia e uma centena de colegas e

amigos da Secretaria do Planejamento, representando assim uma justa homenagem a Amauri

Cardoso Mendes.

Pelo exposto, REQUEREMOS a nobre Mesa, na forma Regimental, depois de ouvido o

Plenário desta Egrégia Casa, em consonância com o artigo 116, êzº, a denominação de logradouro

público ou próprio municipal de “AMAURI CARDOSO MENDES”, baseando-se najustificativa acima

elencada, REQUERENDO, outrossim, que referida denominação conste no Projeto de Lei de autoria

da nobre Mesa Diretora, nos termos do inciso Ill, gzº do art. 116 do mesmo Regimento Interno

Cameral.

Sala das Sessões, 09 de novembro 2021

Alessandro Maraca
Vereador

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Av. Jerônimo Gonçalves 1200 — Ribeirão Preto / SP — Caixa postal 315 — CEP 14010—040
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REQUERIMENTO DESPACHO
APROVADG

Ribeirão Preto,..l ./NGV..ZOÍ.L...

Cª'“ª'ªMMunici

Câmara Municipal de Rib [ÍIILLILIIIIÍIIIIIÍÍIIIT

' Estado de São Paulo ”ªº" 12”1/2051“" ªªª/Zººt
HDrário:14-55

Gabinete Vereador Maurício Vila Abranches
Av. Jerônimo Gonçalves, 1.200 — CEP: 14.010-040

EMENTA: RE ER A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI
DENOMINAD LOGRADOURO PÚBLICO OU
PROPRIO MUNICIPAL DE "VLADIMIR DªANTONIO”
CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO que o inciso I, 5 2”, do art. 116 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Ribeirão Preto disciplina que os vereadores poderão
indicar nomes de logradouros públicos ou próprios municipais por meio de
requerimento, os quais aprovados em sessão da Câmara pela maioria simples
passarão a compor a redação do Projeto de Lei de iniciativa da Mesa Diretora.

CONSIDERANDO que o saudoso VLADIMIR D'ANTONIO, foi ilustre morador de
nossa cidade, tendo falecido aos 09 de Junho de 2021, conforme documento
adjunto.

CONSIDERANDO o inspirador resumo biográfico de VLADIMIR D'ANTONIO,
conforme abaixo transcrevemos:

Vladimir D'Antônio, nasceu em Ribeirão Preto — SP, em 17 de abril de 1963
onde viveu por 58 anos. Trabalhou desde os 15 anos em Despachantes, se
tornou sócio proprietário de Auto Escola aos 21 anos.

Trabalhou como instrutor e adaptou vários carros para auto escola, colocando
os pedais do lado direito facilitando para os instrutores e alunos o aprendizado.
Adaptou também vários carros para deficientes fisicos, por exemplo pessoas
sem os braços., que dirigem somente com os pés.

ingressou como funcionário público, trabalhando como motorista do Secretário
na Secretaria de Educação, por 14 anos, Adorava dirigir, principalmente
servindo a Prefeitura Municipal.

Tinha uma verdadeira paixão por carros antigos
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Crâmaa Municipal de Ribeirão Preto
, Estado de São Paulo

Gabinete Vereador Maurício Vila Abranches
Av. Jerônimo Gonçalves, 1.200 — CEP: 14.010-040

Sempre gentil, honesto, sorridente, amigo de todos, sempre muito saudável,
perdeu a vida para o Covid-19,

Casou—se com o Sra. Cassia Aparecida Jorge D”Antônio, e viveram juntos por
34 anos e 11 meses,

O casal teve 02 filhos: Viviana Jorge D'Antônio, de 34 anos; e
Wesley Jorge D'Antônio, de 31 anos;

E três netos: Isabelle, filha de Viviana
Bernardo e Anthony, filhos do Wesley.

CONSIDERANDO que o saudoso VLADIMIR era pessoa muito querida, amado
por todos, não medindo esforços para ajudar o próximo.

CONSIDERANDO que a presente láurea é forma de merecido reconhecimento
aos feitos, ao grande filho, pai, esposo, ser humano. Sr. VLADIMIR
D'ANTONlO, que nos deixa, além de temas lembranças, fé num mundo melhor

e grande saudade, exemplo de vida e legado de bondade.

Diante do exposto REQUEIRO, na forma regimental, depois de ouvido o Douto
Plenário desta Casa de Leis, a feitura pela Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Ribeirão Preto, de Projeto de Lei que denomine de Logradouro Público ou
Próprio Público Municipalde VLADIMIR DªANTONlO,

Sala das Sessões, 09 de novembro de 2021.

><.»
,

'/MÁUfuõlo VILA BRANCHES
Vereador

[J
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO
NOME:

VLADIMIR D'ANTONIO
0

[0458446841
MATRÍCULA:

115311 01 55 2021 4 00094 156 0049103 59
SEXO [co STADO CIVIL E iDADE

_,
Wascuiino [Branca [cªsado, cinquenta e oito anos

NATURAUDAD ocuMENTo DE IDENTIFICAÇÃC

Ribeirão Preto — SP RG 12.158,446/SSP/SP exp. em 19/03/2020

FILIAÇÃO E RESIDENCIA —

Fiiho de Waidyr Thomazini D'antonio e de Elza Gentíiin D'antonio; residente e domiciliado na Rua Alcina Arantes Nogueira, nª 391, neste subdistrito,
em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo

DATA E HORA DE FALECIMENTn DI ES _, NO
[Nove de junho de dºis mit e vinte e um - 07:20 | [_OQ 06 _l l 2021

LOCAL DE FALECIMENTO liz &,
[Hospital Ribeirânia, :) rua Carlos Lucas Evangelista n. 51 — Ribeirão Preto - SP

* gfá' x/Í
CAUSA DA MORTE

,

%% ,/)
[natura. “e) Choque Septico, b) Septicemia, c) Pneumonia Bacteriana, d) (Envio-19" ©:
Crematório Ecológico Metropoiitano de Ribeirão Preto, no município de ássiaAparecidaJorge D'antonio xxx/“*

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO———_—__————__ ECLARANTE___._.._______ /CLardinópoiis,
neste Estadov

,.NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOUO cerro —

'

|Doutora Jéssica Junqueira, CRM 156835 e peio doutor Mariana Benedetti de Pauta, CRM 160959

_AVERBAÇÓES/ANOTAÇÓES A ACRESCER &; !

Casado em únicas núpcias com Cássia Aparecida Jorge D'antonío. casados neste subdistrito (Lv, 845. fls. 4. ª 8
.

'

'xou os mhos: Viviana e
m ,

Wesiey, respectivamente com 34 e 30 anos de idade. Deixou bens. Não deixou testamento conhecido. Era leitor .

'

em tmiºõíâ. Registro ' P.;
feito no dia dez (10) em curso. j : : , %

_ANDTAÇÓES DE CADASTRO ]! 77; (III, <;- >.<.-
Tiiuto de eleitor101096260132, zona 266, seção 0017 - Ribeirão Preto - SP, Nada mais me cumpria certitícar. Lih ]

.
E 8 É _

O conteúdo da cqttidão
,,

y'e
' .! feiro Dou é. ºx“ % lx

Ribeirão Preto,1 de' "

o .l “21 ª É “

ía
?

à * É! >- o- JJA.
, :; K,. _

m &

1- VIA . iSENTA DE E 01.0 E ª *

I—«I

pe Roque Marinho
nte Autorizado

1153112PV0000000125226218 ii
Total 0,00 Iss 0,00 ix

Registro Civil das Pessoas Naturais3) RIbeIrão Preto - São<Paulo
Antoniq Ernesto Rodini Lutz

& sueorsrnno ºficiªl Rªgisuªdºr
Ruª Paraíba» 513 - Campos Elísios - CEP 14080-020

ºªªª'ª ªªª Fones/FAX: (16)3625-3832 e 3610-6807

wwchartoríommbr

11

—

MODO

148913

02/21

Consulte 0 selº no site abaixo

httpszllselodigitaitjspjus.br
L
1»
.
;
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauio

REQUERIMENTO Nº 8166/2021

EMENTA; REQUER A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO

PÚBLICO OU PRÓPRIO MUNICIPAL DE

“SÉRGIO RICARDO ROMANI”, CONFORME

ESPECIFICA.

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Sérgio Ricardo Romani, nascido na Cidade de Franca, estado de São Paulo em 19 de janeiro

de 1957. Filho de um casal do interior de São Paulo, seu pai trabalhou na região metropolitana de Ribeirão

Preto, atendendo Clientes.

Sérgio saiu muito cedo da Região de Ribeirão Preto para estudar na Universidade de Mogi

das Cruzes, seu grande sonho era desenvolver a Infraestrutura do Brasil e assim foi sua carreira, morou

em diversas cidades do nosso Brasil construindo Metrôs, Rodovias, Aeroportos e Portos para desenvolver

o nosso país. Foi um grande profissional e sempre disposto a novos desafios. Sua história é cheia de

oportunidades de desbravar novos horizontes pelo nosso pais.
Falecido em 17 de abril de 2009 em Aguai, estado de São Paulo, após acidente na Rodovia

SP- 340 entre Mogi Guaçu e Aguaí.

Profissional extremamente capacitado, com extensa formação acadêmica e experiências

profissionais de destaques, um profissional que sempre acreditou na força do trabalho digno, na

importância do caráter e O respeito que se deve ter com as outras pessoas.
Deixou esposa Eloah Ribeiro Planas Romani e dois filhos, Victor Planas Romani e Rodrigo

Planas Romani. Foi um grande marido e um pai zeloso, deixando sua família saudosa e orgulhosa de

terem em quem se espelhar e honrar.

Pelo exposto, REQUEREMOS a nobre Mesa, na forma Regimental, depois de ouvido o

Plenário desta Egrégia Casa, em consonância com o artigo 116, êZº, a denominação de logradouro

público ou próprio municipal de ”SÉRGIO RICARDO ROMANI”, baseando-se na justificativa acima

elencada, REQUERENDO, outrossim, que referida denominação conste no Projeto de Lei de autoria da

nobre Mesa Diretora, nos termos do inciso III, êzº do art. 116 do mesmo Regimento interno Cameral.

Sala das Sessões, 16 de novembro 2021

Alessandro Maraca
Vereador
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%, Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Vereador Alessandro Maraca
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REQUERIMENTO Nº 8220/2021

EMENTA: INDICIO A MESA DIRETORA O NOME DE JOÃO

SHIGUEO TANAKA COMO LOGRADOURO PÚBLICO

OU PRÓPRIO MUNICIPAL.

Senhor Presidente,

Conforme artigo 116, 5 2ª, incisos I a III do Regimento Interno da
Câmara Municipal, incluidos pela Resolução da Câmara Municipal, para que seja incluído
em futuro Projeto de Lei, o nome de João Shigueo Tanaka.

Para que seja denominado logradouro público ou próprio municipal
com esse nome, encaminho em anexo a justificativa à propositura, bem como documento
comprobatório do óbito do homenageado, obedecendo então as disposições da Lei
Federal nº 6454/77.

Em razão disso, venho requerer na forma regimental e depois de
ouvido o Plenário desta Egrégia Casa Legislativa, seja encaminhado à Mesa Diretora a
referida indicação, para providências previstas no artigo 116, 5 2ª, incisos I a II do
Regimento interno da

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2021.

, (KLÇÃ/“c/% Jean Corauci
%reador
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Justificativa

João Shigueo Tanaka nasceu na cidade de Cornélio Procópio no
Paraná, no dia 29 de setembro de 1953, veio para a cidade de Ribeirão Preto no ano de
1969 e iniciou os trabalhos no ramo da fotografia (em 2019 completou 50 anos de
profissão), em 1975 casou-se com Neuza Fumico Nakao e desta união teve 3 filhos, Kelly,
Kleber e Katya, morou na cidade de Araraquara por 5 anos, e em 1989 adotou sua 4ª
filha, Kassia, no ano de 1993 se divorciou e no ano de 1999 nasceu sua 5ª filha Brenda,
no ano de 2000 casou-se, pela segunda vez, com Roselaine Paladeti Fontana e em 2004
separou-se novamente, dedicando assim a sua vida ao trabalho e aos 5 filhos, no ano de
2001 recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de Ribeirão Preto pelos seus
serviços prestados a comunidade, pelas mãos do então Vereador na época Corauci Neto
e no dia 4 de julho de 2020 encerrou a sua missão na terra deixando para seus filhos a
melhor herança que um pai pode deixar, o exemplo de como ser uma pessoa boa,
honesta e trabalhadora.
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%% Câmara Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Pauio

REQUERIMENTO Nº 8224/2021

EMENTA: REQUER A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO

PÚBLICO ou PRÓPRIO MUNICIPAL DE

“EDUARDO JORGE ESTEVÃO”, CONFORME

ESPEClFICA.

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

EDUARDO JORGE ESTEVÃO nasceu em Ribeirão Preto — SP, na Rua Prudente de
Morais, nºs 1702 e 1704, residência essa ainda hoje pertencente a família, aos 20 de julho de 1935.
Filho do casal João Maria Jorge Estevão e Maria da Luz Ortigoso Estevão, segundo filho de uma
família de cinco irmãos.

Ainda jovem, foi trabalhar, junto ao Quarto Cartório de Notas, Oficio e Justiça de Ribeirão

Preto, após 4ª Cartório de Notas e hoje denominado 4ª Tabelionato de Notas. Começou sua carreira
como menor auxiliar no cartório, onde prestava aos escreventes e juízes os mais diversos serviços,
dentre estes sendo auxiliar do Juizado de Menores. Dentro dos quadros da Justiça, galgou todos seus
degraus, passando a Escrevente, Oficial Maior e aposentando-se como Tabelião.

Casou-se em 1960, com Maria Judith Picão Estevão de cuja união vieram os filhos Bel.

Sérgio Eduardo Picão Estevão, a exemplo do pai, escrevente, e Dr. Wilson Rogério Picão Estevão,
advogado, 04 netos, Francine, Iago, Laís e Malu e uma bisneta, Sofia.

Após o casamento e já com os filhos nascidos, buscando aprimorar-se ainda mais na
carreira, foi sentar-se nas cadeiras dO Curso de Direito, tornando-se bacharel em Ciências Jurídicas
e Sociais.

Eduardo, dedicou-se por mais de 63 (sessenta e três) anos a sua carreira como cartorário,
como dizia, dedicação esta que fez com que aposentasse por tempo de serviço, continuando a
trabalhar e após tendo outra aposentadoria por limite de idade, sendo que após essa, sem tirar um
único dia de folga, continuou como escrevente do cartório, como contratado.

Em sua carreira, destaca—se 0 zelo e cuidado na análise documental, atendimento cortes
e segurança jurídica que transmitia, o que fez com que nesses mais de 63 anos, não tivesse uma
única reclamação ou sindicância contra si, passando a vida pública de forma absolutamente ilibada,
mas o destaque maior, em milhares de contratos e escrituras elaborados e assinados sob sua
chancela, estava no trato com seus clientes, orientação aos mesmos, acolhimento, compreensão e
principalmente, saber ouvir e aconselhar a todos de forma a sempre buscar a resolução de problemas,
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Vereador Alessandro Maraca

superar dificuldades, e buscarfacilitar para que todos, principalmente os mais humildes, realizassem
o sonho da moradia própria, o que lhe rendeu mais do que clientes, inúmeros amigos.

Paralelamente a sua atividade profissional, sua segunda paixão era o antigomobilismo,
sendo membro de clubes que reúnem os antigomobilistas, tais como: Karmann Guia Club, Faixa
Branca — Clube do Carro Antigo, e através destes participado de várias ações sociais, desfiles cívicos,
exposições e inclusive chegando com seus carros a participar do desfile de abertura da Stock Car de
Ribeirão Preto, chegando a demolir uma casa e fazer um salão para abrigar seus carros e
motocicletas.

Também neste setor, a exemplo do seu labor, destacava-se a paciência com que dividia
ensinamentos, a procura por incentivar os mais novos, e sem dúvida a dedicação a preservação da
memória Ribeirãopretana.

Falecido no dia 01 de outubro de 2.021, aos 86 anos de idade, recebeu as últimas
homenagens e foi sepultado no Cemitério da Saudade desta cidade.

Face ao resumo de sua vida e obra, através das atividades supra mencionadas, tendo o
mesmo, filho desta terra, deixado colaboração inesquecível não só ao desenvolvimento e segurança
do negócio imobiliário mas também a memória cultural deste país, e principalmente tendo levado
consigo, honrado e engrandecido o nome de Ribeirão Preto, sua cidade natal a qual sempre fazia
questão de se dizer filho e' que emprestamos seu honrado nome para que venha denominar próprio
municipal em nosso Município, a fim de prestar—Ihe justa, merecida e singela homenagem.

Pelo exposto, REQUEREMOS a nobre Mesa, na forma Regimental, depois de ouvido o

Plenário desta Egrégia Casa, em consonância com o artigo 116, 52º, a denominação de logradouro

público ou próprio municipal de “EDUARDO JORGE ESTEVÃO”, baseando-se najustificativa acima

elencada, REQUERENDO, outrossim, que referida denominação conste no Projeto de Lei de autoria

da nobre Mesa Diretora, nos termos do inciso lII, 52“) do art. 116 do mesmo Regimento Interno

Cameral.

Sala das Sessões, 18 de novembro 2021

Alessandro Maraca
Vereador

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Av. Jerônimo Gonçalves 1200 — Ribeirão Preto/SP —— Caixa postal 315 — CEP 14010-040
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REQUERIMENTO Nº 8234/2021

EMENTA: INDICIO A MESA DIRETORA O NOME DE ARLETE
GOBULIN GOMES COMO LOGRADOURO PÚBLICO
OU PRÓPRIO MUNICIPAL.

Senhor Presidente,

Conforme artigo 116, 5 2ª, incisos I a III do Regimento Interno da
Câmara Municipal, incluídos pela Resolução da Câmara Municipal, para que seja incluído
em futuro Projeto de Lei, o nome de Arlete Gobulin Gomes.

Para que seja denominado logradouro público ou próprio municipal
com esse nome, encaminho em anexo a justificativa à propositura, bem como documento
comprobatório do óbito do homenageado, obedecendo então as disposições da Lei
Federal nº 6454/77.

Em razão disso, venho requerer na forma regimental e depois de
ouvido o Plenário desta Egrégia Casa Legislativa, seja encaminhado à Mesa Diretora a
referida indicação, para providências previstas no artigo 116, 5 2ª, incisos I a II do
Regimento Interno da

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2021.

,
,. L,;

[// Jean Corauci/ E/êreador
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Justificativa

Arlete Gobulin Gomes nasceu da união do casal João Gobulin e Rosa
Lucera Gobulin, foi casada com o Sr. Wilson Ferreira Gomes e desta união teve uma filha,
Sebastiana Aparecida Gomes, seu maior trabalho foi sua dedicação ao esposo e filha,

sempre mantendo a casa em ordem, muito católica, deixou para a filha e os netos
ensinamentos para uma vida feliz, "ser trabalhador, honesto, cumprir sempre com a sua
palavra, não alimentar as mentiras, dizer sempre a verdade", ensinamentos que com
certeza ficaram gravados nos corações de quem a conhecia. Arlete
Gobulin Gomes faleceu no dia 5 de outubro do ano de 2019.
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CERTIDÃO DE ÓBITO
NOME:

ARLETE GOBULIN GOMES
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 8357/2021

EMENTA: REQUER A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO

PÚBLICO OU PRÓPRIO MUNICIPAL DE

“ADVOGADO FERNANDO TREMURA”,

CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Fernando Alves Tremura Filho, conhecido como Fernando Tremura foi

um ribeirão-pretano incansável na luta contra as desigualdades sociais e em defesa dos servidores

públicos e do Estado Democrático de Direito. Era advogado, sindicalista, servidor público da USP,

ex-presidente do PT, concorreu como vice-prefeito nas eleições de 2016, é pai de cinco filhos e avô

de cinco netos, além de companheiro de sua eterna paixão, a senhora Paula Lins Tremura.

Fernando Tremura faleceu aos 57 anos, vítima de complicações da

doença COVID e da politica negacionista do Governo Federal. Sua partida precoce repercutiu em

todos as mídias e jornais da cidade e foi lamentada por uma série de pessoas ligadas à luta pela

igualdade de direitos e pela transformação social. Sua atuação como defensor dos servidores

públicos e do serviço público, dos trabalhadores do campo, dos moradores de favelas, dos

servidores dos Correios e da USP são algumas das incontáveis ações corriqueiras que Fernando

Tremura executava com paixão e seriedade.

Pelo exposto, RE! QUEREMOS a nobre Mesa, na forma Regimental,

depois de ouvido o Plenário desta Egrégia Casa, em consonância com O artigo 116, êZº, a

denominação de logradouro público ou próprio municipal de "Advogado Fernando Tremura",
baseando-se na justificativa acima elencada, REQUERENDO, outrossim, que referida denominação

conste no Projeto de Lei de autoria da nobre Mesa Diretora, nos termos do inciso III, 52“ do art. 116

do mesmo Regimento Interno Cameral.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2021.
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 8369/2021

EMENTA: REQUER A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

DENOMINANDO LOGRADOURO PÚBLICO OU

PRÓPRIO MUNICIPAL “HUMBERTO DE QUEIROZ

MENEZES", CONFORME ESPECÍFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Conforme artigo 116, ª 2ª, incisos I a III do Regimento Interno

da Câmara Municipal, incluídos pela Resolução da Câmara Municipal, para que seja
incluído em futuro projeto de lei, o nome de “HUMBERTO DE QUEIROZ MENEZES".

REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimentais, para

que seja denominado logradouro público ou próprio municipal com esse nome, encaminho

em anexo a justificativa á propositura, bem como documento comprobatório do óbito do

homenageado, obedecendo então as disposições a Lei Federal nº 6454/77.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2021.

MA URÍCIO GA SPARINI
Vereador - PSDB
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HUMBERTO DE QUEIROZ MENEZES nasceu em 07 de fevereiro de 1918. no

municipio de São Caetano (eventualmente grafado “São Caitano" e também

conhecido como "São Caetano da Raposa"), ª Pernambuco, sendo filho de
SlZENANDO PINHEIRO DE MENEZES e LAURA DE QUElROZ MENEZES. ª

Em sua trajetória acadêmica, destacam—se as seguintes passagens: ª

. Cursou o curso primário em escola pública de São Caetano, tendo sido

aprovado com distinção em todas as series;

. Foi aprovado com distinção no exame de admissão para o curso

ginasial, reaiizado por escola pública de Recife-PE, em janeiro de 1932;

. 0 curso ginasial foi realizado no período compreendido entre 1932 e

1936, tendo obtido o 1º prêmio de sua série em todos os anos, bem

como, cumulativamente, o Prêmio de Honra (Medalha de Ouro) da

instituição de ensino, nos anos de 1934, 1935 e 1936;

. Após cursar os dois anos pré-médicos exigidos pela legislação da

época, foi aprovado no exame de admissão para a Faculdade de

Medicina de Recife, em 1939, na quai veio a se graduar (1944);

- Foi para a França (1949-1950), onde frequentou diversos cursos.
incluindo o de “Anatomie Pathologique" na Universidade de Paris, na

qualidade de bolsista do governo francês (1950). Nesse período,

trabalhou durante sete meses no departamento e na enfermaria onde

Sigmund Freud iniciou seus estudos sobre hipnose, seis décadas antes
(setor de neuropatologia do Hospice de la Salpetriêre, Paris);

' Município no agreste pernambucano. que possui cerca de 35 mil habitantes, sendo apenas o
51º município mais populoso de Pernambuco (dados de 2014).
º Seu pai e seu avô paterno foram prefeitos de São Caetano, sendo posteriormente

homenageados com a denominação de logradouros público (Praça Ananias Menezes e
Travessa Sizenando Menezes). Disponível em wwwgooglemapsoom. Acesso em 07 de
fevereiro de 2021.
ª Dados extraídos do memorial apresentado à FMRP-SP para concorrer ao cargo de professor
titular de Patologia (1980).
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. Foi visiting fellow em Patologia. na Columbia University (Nova York,

EUA) (1951-1952), sendo bolsista da W. R. Kellog Foundation;

. Retornando ao Brasil, concluiu o doutorado e a livre docência na

Faculdade de Medicina de Recife (ambos em 1962).

Em 1962, foi contratado como professor pela Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto — SP (FMUSP—RP),

para o qual se mudou com sua família. Residiu no próprio campus até 1972.

Sua vida profissional foi dedicada exclusivamente às atividades

acadêmicas e cientificas.

Na FMUSP-RP, desempenhou diversas funções, integrando os

departamentos de Patologia (do qual foi diretor, em diversos períodos) e de

Genética.

Já no plano administrativo, dedicou-se também às iniciativas voltadas

para a preservação e melhorias do campus. em várias comissões especificas.

Nas pesquisas cientíncas que realizou, ganhou grande projeção como

um dos pioneiros no estudo e desenvolvimento da vacina para a doença de

chagas. Por decorrência, recebeu propostas relevantes de trabalho no exterior,

que foram sempre recusadas, pois entendia que não poderia abandonar o pais,

em plena maturidade, após a sua formação profissional ter sido custeada, em

grande parte, com verbas públicas brasileiras.

Foi aprovado no concurso para professor titular de Patologia da FMUSP

- RP, em 1980, exercendo tal função até sua aposentadoria.

Foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Patologia (1954), 4 na

qual também exerceu os cargos de vice-presidente, secretário e membro do

conselho consultivo.

" Disponível em www.sbporgbr. Acesso em 07 de fevereiro de 2021, Até 1993, denominava—se

Sociedade Brasileira de Paiologistas.
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Participou intensamente da vida cultural da cidade, tendo sido membro e

presidente do Conselho Municipal de Cultura de Ribeirão Preto (1977-1979),

membro da comissão organizadora das comemorações do 123º aniversário de

Ribeirão Preto (1979) e presidente do Grupo Pró-Música (biênios 1977-1978 e

1978-1979). Como fotógrafo amador, venceu alguns concursos locais.

Ainda em vida, foram designados com o seu nome: (i) um dos auditórios

da FMUSP-RP (Anfiteatro Humberto de Queiroz Menezes) e (ii) um laboratório

particular de análises clínicas (Unidade de Anatomia Patológica « Dr. Humberto

de Queiroz Menezes), também em Ribeirão Preto, como homenagem prestada

por seus fundadores, que foram seus alunos.

HUMBERTO DE QUEIROZ MENEZES faleceu em Ribeirão Preto, em 17 de

janeiro de 2015, deixando quatro Hihos (dois ribeirão—pretanos), onze netos

(três ribeirão-pretanos) e, na ocasião, seis bisnetos.
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1.

Documentos Anexos

Foto da FMRP-SP, 1984 (1º lugar em concurso fotográflco que
teve o campus da FMRP-SP como tema).

FMRP — USP: Primeiros tempos, através dos documentos e pela

voz de seus construtores. José Eduardo Marques Mauro e Arlinda

Rocha Nogueira. FUNCEP Editora, 2004 (pp. 122, 123, 146 e
287).

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto — USP: Primeiras

Décadas (org. Maria de Lourdes V. Rodrigues, Júlio Sergio
Marchíni, Hélio Cesar Salvado e Carlos Gilberto Carlottl Júnior).
FUNCEP Editora, 2018 (pp. 123 e 144).
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ter recebido tal percentagem a não ser 25% e, assim mesmo, com muito custo. Não é,

portanto, de se estranhar o fato da Medicina legm não atrairninguém.
Hoje em dia, a pesquisa de paternidade e que tem sido a tônica da disciplina, pois

e' so' exame de sangue, uma coisa limpa, bonita, não tem problema. Trainee de uma
especialidade interessante dentro da Medicina Legal e bastante rentável No início dos

anos noventa, na opinião do depoente, percebia-se uma tendência de 20 a 30 % dos
formandos optarem por atuar em laboratórios.99

O Prof. Reynaldo deu seu testemunho de como as coisas se passavam quando
estava, ainda, na ativa: freqijentemenre eu saía daqui às cinco horas da manhã, com o
jipe da polícia, ir) fazer uma autópsia em São joaquim da Barra, Ituverava, Igarapava,
em Guará c as autópsias emm Éitas em cemitérios, sem recursos, sem nada. Bas estradas,

naquela éprxa, eram de terra [ ../eu chegava aqui às [8:00 horas / ../ completamente
sujo de terra, imundo da cabeça aos pés. Esse foi o começo.

A dura tarefa não terminava aí, pois também era necessário elaborar um relatório
circunstanciado, ilustrado com fotos das lesões. Como eram ocorrências criminais o
detalhamento tinha que ser o mais completo possível, com observações sobre a vestimenta
da vítima, fotografia da perfuração da bala e outras informações indispensáveis.

O Departamento, também, responsabilizam por exames de corpo de delito em
auxílio ao legista da cidade, que era um só. Confessa que efetuou os mais variados

exames, como de conjunção carnal e até para carta de motorista chegou a fazer! Essas

atividades ele as praticou entre 195759. Como havia, também, por parte da Diretoria,
a cobrança de produção científica, nos anos sessenta, acabou optando pela Patologia,
mas sempre no serviço de autópsia/. ./depacien tes que Íàleciam no Hospital das Clínicas

zi../pessoas que morriam na cidade, sem assistência médica.
O serviço era de V.O., isto é, verificação de óbito. Eram as mortes súbitas que

interessavam sobremaneira o Prof. Fritz Koberle, apaixonado pela Doença de Ciragas
Quando, ao fazer uma autópsia, deparava—se com uma cardiopatia chagásica, o material era
invariavelmente colocado em formol. Foi com eles que o Prof. Kõberle realizou seus estudos,
publicados em português, inglês e alemão, informou o Prof. Reynaldo Brito Gostam

Na década de noventa, a Faculdade já não colaborava mais com a Polícia. Desse
tempo que passou, restou a lembrança de uma passagem muito estranha e curiosa que
ocorreu com o Prof. Estevam Nader. Estava ele um

” Depoimento de Reynaldo Brita
aum. cit., p. 202.

'ºº Idem, ibidem, p. 24.
*º* Idem. ibidem. 1). 6,8.

dia autopsiando uma mulher e, no meio da autópsia,
entra o marido da mulher e queria matar () prorizssor

e a mulher totalmente aberta.“)I

Coube ao Prof. Fritz Kõberle — contratado em
1954 — a responsabilidade pelo Departamento de
Patologia, também citado como Departamento de
Anatomia Patológica.

O Prof. Humberto de Queiroz Menezes, for—

mado pela Universidade de Pernambuco, contrata»
do em 1962 pela FMRP, onde fez toda a sua carreira e

aposentou»sc em 1979, explicou que o Departamem
to dividia'se em Anatomia Patológica e Patologia
Geral ou Fisiopa tologia. Departamento de Anamaria Patológica em I'EÉFIIIIL 1953.

122 josé Eduardo Marques Ma um e Arlinda Rocha Nogueira
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No primeiro caso, diante de uma lesão, o objeto
de estudo é a lesão em si, enquanto no segundo caso,
incluindo a Fisiopatologia, interessa determinar como

as lesões foram causadas ou, em outras palavras, qual
o mecanismo das mesmas.

A Patologia, no início, também, começou do
nada. O Departamento precisava ser organizado e

equipado. Nesse aspecto o auxílio da Fundação
Rockefeller foi fundamental.”!

Matéria do 39 ano, no primeiro trimestre, o aluno
tomava contato com a Fisiologia Geral e, nos restantes,
com a Anatomia Patológica ou Fisiopatologia.

» *

O ___—Prºf:Hªmª“? Queiroz Menezes recorda Corpo docente e aum/lares da Departanwnra de Hito/0119615111“
que ÍHCTOdUZÍU º métºdº ãlldíº'VÍSUªl nº CHSÍUO dª outras:;ªllzim Barbosa (afetem/'a), Humberto Menezes, Fri/z Kãbcrle,

Patologia. Durante um ano, semanalmente, viajava EmérHcr/entnBec/cur Zulu/ta Teodósio Becker, iW/h'zzmMomesRego,

para São Paulo e, em visita aos consulados americano, Gi'º'á'ÍBÓÍ'I'f/ºªª'A/bª'fº Melº dª ºlªriª"
inglês e francês, conseguiu levar para Ribeirão filmes

de 7 mm que interessavam à cultura geral. iniciava
suas aulas com a projeção de um desses filmes, antes
de projetar o específico sobre o assunto em pauta. Esse

seu cuidado, explicou, era resultante de sua avaliação
prévia de que os alunos não traziam, em geral,
conhecimento algum além dos específicos sobre a
matéria. Tais inovações, entretanto, não puderam ter
continuidade por serem extremamente trabalhosas.

As autópsias eram frequentes no Departamento.
Todo paciente que morria no HC era encaminhado
automaticamente para a autópsia. Cabia ao Patologista

examinar a papelada toda que acompanhava o corpo,
examina—lo e fotografa-lo. Os alunos acompanhavam
todo o procedimento e, com isso, aprendiam a

correlacionar dados. Assim, os casos de morte natural,
sem assistência médica, eram direcionados para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO).
Durante algum tempo esse serviço foi prestado gratuitamente pelos docentes. O Prof.
Fritz Kõberle assumiuro pessoalmente. Entretanto, com o passar dos anos, começaram a
escassear recursos, tanto materiais como humanos, para a sua execução. Não havia mão,
doobra disposta a prestar auxílio aos docentes naquelas tarefas. Vários pedidos de verba
foram encaminhados à Reitoria, mas não foram atendidos. Até que os serviços foram

suspensos de uma hora para outra. É bom lembrar que esse serviço em São Paulo era
executado pelo Instituto Oscar Freire, uma unidade orçamentária da USE Ribeirão Preto
reivindicou critério igual, mas sem sucesso. Em consequência, crianças começaram a
ficar insepultas por não terem atestados de óbito.

A situação só foi contornada graças a um acordo particular feito entre o HC e a
Faculdade. Por ele, o HC cedeu instalações e equipamentos e, ainda, assumiu a remu»
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neraçao dos funcronanos para atender a demanda de ocorrencras naquele hospital. RR15Í03/1991,fita3,ladol.
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Em suma, as dificuldades foram numerosas, sem dúvida, mas & FMRP contou

com professores, alunos e funcionários para superádas, bem como o apoio de

organizações nacionais e internacionais a ponto de transformarase numa das melhores

Faculdades de medicina do país. Departamentos diferentes, cada um com problemas

peculiares e soluções diferenciadas, tudo isso marcou a história de cada um deles.

De qualquer forma. a organização departamental implantada na FMRP, deu certo.

Entre outros fatores, como afirmou o Prof. Ruy Ferreira-Santos, porque o Prof. Zeferino

Vaz teve o cuidado de manter com os responsáveis pelos vários Departamentos relações

proâ'cuas de quem sabe respeitar a autonomia dos colaboradores, por entender que a

verdadeira colaboração é competição integrada e não subalremia'arz'rª,9

DEPARTAMENTO DE GENÉTICA

Após a saida do Prof. Zeferino Vaz

da direção da FMRP, ainda foi criado um

novo Departamento, () de Genética.
Em 1954, estudos realizados nos Es—

tados Unidos verificaram que a Área Mó—

dica mais deficitária naquele país era a

de Genética. Dez anos após tal constar:»

ção, foi criado o Departamento de Gené-
tica na FMRP.

Desde 1936 já existia a Cadeira (le

Citologia e Genética na Escola Superior de

Agronomia Luís de Queirós, sendo um dos

seus assistentes o Prof. Warwick Estevam
Kern O Departamento em questão foi en—

tregue, pelo então Diretor e seu criador,

Prof. José de Moura Gonçalves, ao Prof.

Warwick Estevam Kerr que, àquela altura,

respondia pela Chefia do Departamento de

Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro e pela Diretoria da

FAPESP, nesta já em final de mandato.
O Prof. Kerr, contando com os serviços de Alda Roma, secretária, de um técnico e de

um servente deu início ao Departamento que recebeu 150 metros quadrados de área útil

em Monte Alegre. Meses depois, em fevereiro de 1965, foram entregues 50% das instalações

que serviram de galinheiro para a Escola Prática de Agricultura, transformadas agora em

laboratório. Em 1971, completada a reforma. passou a ser o Bloco A do Departamento.

No ano seguinte, a reforma de outro galinheiro foi finalizada: & do Bloco B.

Ainda,nno mesmo ano, foi ultimado () Bloco D. O Bloco C, adaptado das dependências
de uma antiga lavanderia do hospital foi entregue em 1973. No ano seguinte o

Departamento passoua contar com um Biotério (52 in ) para abrigar ratos,

camundongos, coelhos e caramujos, estes para experimentações com o Topanosoma
cruzi e o Schistosoma mansoni.

Professores do Demrmmcn to de Genética.

146 josé Eduardo Marques Mauro e Arlinda Rocha Nogueira

'” Depoimenmde RuyEsmre!
Peneirançantos: cit.. fita ]. lado 2.
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DEPOIMENTOS

AGUILAR, Valter, RP, OSHO/1991.

ALESSI, VIcente. RB 27/09/1991.

AMADIO, Marín Isaura Casmnia. RP, 09/10/1991.

AMATUZZI, Marcos. SP, 05/03/1991.

AMORIM, Dalmo de Souza. RE 16/09/1991.

AZEREDO, Almiro Pinto de. SP, 30/01/1992.

BARRETO, Mauro Pereira. SP, 1991 (com problema técnico),

BECI-IELLI, Luís Marino. RP, I4/03/199I

BECKER, Luíz Marino. RP, I4/03/I99I.
BÓHM, em, Miklos. SP. 28/02/1991.

CARRIL, Célio Pontão. RE 26/08/1991.

CARVALHEIRO, Clarisse Dulce Gaxdonyi. RP, 24/09fl99l.

CARVALHO, Diva. RP, 1991.

CASTANIA, VItor João. RP, 09/10/1991.

CASTELFRANCI'II, Pier Luigi. RP, l99l (com problema técnico).
CASTEECHINI, Roberto. RP, 11/10/1991.

CORTE, Hernán Ramon Dux/amo. RP, 5/03/1991.

COSTA, Reynaldo Emo. RP, 29/08/1991.

COVIAN, MIgueI Rolando. RP, 20/02/1991.

COZAC, Mahomed. RP, 21/11/1991,

DINIZ, Carlos Ribeiro. RP, 08/05/1992.

DUARTE, Geraldo Garcia. RR 1991.

DUARTE, Francisco Alberto de Moura. RP, 25/09/199l.

FANI'INI, Waldemª: RP, I991 (com pmblnnm técnico).

FARAH, Marta Ferreira—Santos. SP, WII/1992.

FERRAZ, josé Bento Faria. SP, lº/10/1990,

FERRAZ, Sônia Stermªn. SP, ZWG/1991.

FERREIRA, Afonso Luís. RP, 1991 (com problema técnico).

FERREIRA»SANTOS,CéIía. RP, 1991

FERREIRASANTOS, Ruy Escorel. RP, 27/08/1991.

FERRIOLI FILHO, Francisco. RP, 27/08/1991.

FIGUEIREDO, Jorge Armbrust de Lima. RP, 1991. (com
problenm técnico)

FORJAZ, SyIvio de Vergueiro. RP, 15/03/l99l.

GODOY, Rºnan! Alves de. RP, 12/03/1991.

GONÇALVES, ]osé Mouta, SP, 07/03/I99I.

HABIBJOSÉ Tanurí. RE 27/09/1991.

HADDAD, Na gil). SP, 08/03/1991.

IARIA, César'IImo. RP, 1991 (com problema técnico).
IUCIF, SaIua. RP, 28/08/1991.

KERR, Wan/kk Estevam, Uberlândia, I99I (com problema técnico).
KRIEGER, Eduardo Moacyr. SP, 1991.

LARA, Franciscojexônimo Salles. RP, Zã/OI/I99L

LAUS FILHO, José Augusto. RP, 1991.

USON, MicheIPíerre. RP, 30/03/I99l.
LOMÓNACO, Domingos Abrahão. RP, MOZ/1991.
MAGALHÃES, Álvaro Eduardo de AImcída. SP, 31/01/1991.

MAGALHÃES, Amália Cebrian de Almeida. sp, 30/0III99I.

MARQUES, Marisa Mazzoncini de Azevedo. RP, 28/08/1991.
MARTINELLI, Carlos Eduardo. RP, 1991.

MARTINEZ, Alberto Raul. RP, 22/02/1991.

MARTINS, Antonio Carlos Pereira. RP, Zl/lI/I99I.

MASCARENHAS, Luiz de Góes. RP, 28/08/1991.

MATOS, Luís Au gusto Gomes de. RP, 23/09/1990.

MAZZO'I'TO, Aparecida César. RP, lO/lO/I991.

MENEGIIE'ITI, Santo. RP, 16/10/1991.

MENEZES, I'IuIIIberto de Queiroz. RP, 11/03/1991.

MERCURIO, Salvador. SP, Iº/03/I99l.
M IGLIORINI, Renan) Hélios. RR 29/08/1991.

MILENA, Afonso. RP, IO/IO/l99l.

MOLINARI, Rubens. Araraquara, 199I.

MUSA, Fábio Santos. RP, 1991.

NEVES, Luíza Mamede. RE Il/IO/l99l.

NICOLEITI, Ru bens Lisandro. RP, 14/03/I99I.

NOCITE, José Roberto. RP, Z7/09/I99l.

OLIVEIRA, josé Eduardo Dum de. RP, 30/08/199I._

PAULINJosé Baptista Iªurtugal. RI? 22/02/1991.

PESSOTI, Isaías. RP, 1991, (com problema técnico)

PIMENTA, Walter de Paula. RP, 13/I3/I99I

PIZETAJOSÓ. RR IO/Il/I99I.

REIS, Antonio ]unqueim. RP, 25/II/l991.

RODRIGUES FILHO, José Antunes. RP, 2 5/09/1991.

ROMEO, Paulo Gomes. RP, Zl/OZIIQQI.

ROTI'ISCHILD, AdvlfoMax. RP, 1991.

RUDELE, Sérgio. SR 24/01/1991.

SABINO, Manoelína. RP, 10/10/1991. (com problem técnico)
SALOMÃO, Osni, SP, 25/02/1991.

SANTIN, Roberto. SP, I99I.

SANTORO, josé Romano. RP, 30/08/1991.

SILVA, Otacílio IJJpeS da. SP: 08/03/1991.

SILVEIRA, Edson. RP, 28/08/1991.

SIQUEIRA, Astolpho Ferraz da RP, 15/03/1991.

TEDESCO, Júlio. RP, 11/10/1991.

TIRADO, ]osê Antonin. RP, II/IO/IQQI,

VALERI, Victório. RP, 21/02/199l.
VERISSIMO, josé Moacerabosu. RP, 12/03/1991.

VERNIN, Carlos Solé. RP, 26/08/1991.

VICHI, Fábio Leite. RP, 199].

VILLADANGOS, Jenny Silva. RP, ICAO/1991.

WOISKIJACOI) Renato. RP, 1991.

XAVIER, Camilo André Mércio. RE 19/02/1991.

BIBLIOGRÁFICAS

LIVROS:
AMORIM, Dalmo de Souza. Mostra da Oficina Mecânica de Preci-

são, In: Mosrm. Olicim Mecânica de Iªn-cisão RP, FUNPFE, 990.
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FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP

PRIMEIRAS DÉCADAS

159 - Fotografía comemorativa dos [0 anos do Departamento, onde aparecem quase todos os pósgmduandos,
um e âmcionários. Legenda: AL Simões; Acervo: Depanamento de Genética da FMRP.
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160 - Pós—graduando no Laboratório de Genética Bioquímicª, recém inaugurado no Bloco B do Departamento de
”ca, 1975. Legenda: AI. Simões; Acervo: Departamento de Genéu'ca da FMRP.
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Rodrigues, Marchini, Salgado, Carlolti Junior (organiuidores)

Figura 181 — Em 1953, foi criado um Serviço de Neoropsias e um Laboratorio de Histopatologia, para obter

didático a ser utilizado no curso médico. O Departamento de Patologia utilizou o ve1ório da Santa Casa de Ribeirão?

para a realização das primeiras necropsias, em uma sa1a com duas mesas. Quando o Hospital das Clínicas instalo :
na Maicmidade “Sinhá Junqueira", () Departamento de Patologia já realizava necropsias do Serviço de Verificação”

Óbitos. Foi através deste serviço, que se pôde avaiiar. sob o ponto de vista anatomopzuológico, a importância da Mol

de Chagas em nosso meio, com repercussões na pesquisa científica da Patologia e de outros departamentos da faculd

O Serviço de Patologia Cirúrgica começou provisoriamente em duas sa1as do Departamento de Histologia e Embriolo

cedidªs pelo Professor Lucien Lison, (: já no terceiro ano de funcionamento examinar-a cerca de 2.000 bióps

instalações provisórias persistiram até meados de 1954, quando o Departamcnio passou a ocupar instalações deãni

na Fazenda Monte Alegre. Na antiga fazenda, o Dcpariamemo foi instalado definitivamente naquek: que é hoje () Edi

“Prof. Fritz Kõberle" do Campus da USP de Ribeirão Proio. As figuras mostram o prédio do Departamento de Paio

nos primeiros anos de funcionamento à esquerda, sendo preservada sua estrutura original até os anos atuais, co

mostrado à direita. Legenda: EG Soares. Acervo: Departamento de Patologia e Medicina Legai da FMRR

Figura 182 — Docentes do, então. Dc finamente do Paxolo iu nos anos 1980. Da esquerda pam a direita: Pro

João Samuel. Prof. Roberto, Prof, Barbieri e Prof. Zucoioto. Legenda EG Soares. Acervo: Depammento de Pato!
Medicina Legal da FMRP.
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Cámara Municipal de Ribeirão Pre

Câmara Municipai de R |!lllli,!!!”!Jºslmllllº
Daia: 25/11/2EÉEHorário: 14:06

Estado de Sao Paulo.
APROVA!)

BW
RíbelríoPrbI/,..2.5)me [ªfªgª

Nº 008 398 EMENTA: REQUER A ELABORAÇÃO DE PROJETO
DE LE; DENOMINANDG LOGRADOURO PÚBLICO

OU RRORRiO MUNiCiPAí. DE MÃO WENPÉS
DE ou» EIRA, CONFORME ESPECIFECA.

Requerimento

SENHOR PRESIDENTE,

Conforme artigo 115, é 29, incisos i 3 iii do Regimento interno
da Câmara Municipal, incluídos pela Resolução da Câmara Municipai; seja
incluído em futuro Projeto de Lei, o nome de: ”JOÃO MENDES DE
OLIVEHRA"

Para que seja denominado logradouro público ou próprio
municipai com esse nome,. encaminho em anexo a justificativa da
propositura, bem como documento comprobatório do óbito do
homenageado, Obedecendo então as disposições & Lei Federai nº 6454/77.

Sala das Sessões,E ”idaoverrtb'": ris ZÚJ

[Goa Lªu/OLEO

Ml &GÚE: ªLWEiRA
Vereador

(Comum Municipui ric Ribeirão ªrcu». .*«É» de “(“com)“ CE ) rli Páginzi i Li: 2
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ª,:
Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado dezSão Paulo

JUSTIFICATIVA

Apresentamos para apreciação a propositura de denominação de
logradouro público, com o nome do senhor JOÃO MENDES DE OLIVEIRA,
com a finalidade de prestar justa homenagem a esta pessoa que viveu e
construiu sua história e de sua família em nosso Município.

O Sr. João Mendes de Oliveira, carinhosamente conhecido como ”Joãozinho
Marceneiro", foi vítima de um choque séptico que se iniciou no pulmão e
acabou se agravando, levando à morte.

Era casado com Sra. Telvina Moreira de Oliveira, com quem teve três filhos:
Cláudia Moreira de Oliveira, Cleudison Moreira de Oliveira e Cláudio
Alberto Moreira de Oliveira. O homenageado era avô de quatro netos.

Por mais de 20 anos, Joãozinho trabalhou como marceneiro. O cruzamento
das ruas Tupinambá e Rio Verde, onde ele tinha o comércio, já era
conhecido dos moradores e dos clientes.

Devoto e cristão, ele também fazia parte da Pastoral da Família na igreja
Santo Antônio Maria Claret, local em que pode ajudar várias pessoas.

Amado pelos amigos, elogiado pelos companheiros de trabalho e dono de
um caráter encantador e cativante, João Mendes de Oliveira deixará muita
saudade.

Fica aqui a nossa homenagem ao falecido para que o nome dele perdure
por várias gerações.

('ânmm Municipal de Ribeirão Preto. 34 de novembro de 202! Página 2 de 2
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 8424/2021

EMENTA: REQUER A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO

PÚBLICO OU PRÓPRIO MUNICIPAL DE “ATÍLIO

JOSÉ ROSSI", CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

O senhor Atilio José Rossi, ribeirão-pretano, pai de quatro filhos

foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto. Ele havia

completado 79 anos de idade, no dia 17 de agosto. Atílio contraiu Covid-19 e se
recuperou, mas acabou contraindo uma pneumonia e não resistiu.

Militante assumidamente cristão foi da Juventude Operária
Católica (JOC) e, posteriormente, da Pastoral Operária. Atilio também teve atuação
destacada durante os dois mandatos de Antônio Palocci na prefeitura de Ribeirão Preto.
Na primeira gestão dele, entre 1993 e 1996, Atilio foi secretário de Obras e na segunda,
de 2001 a 2004, foi secretário de Assistência Social e Administrador Regional da Vila

Tibério. Atílio é irmão do líder sindical metalúrgico Waldemar Rossi que, em 1980 foi o

escolhido para fazer a saudação ao Papa João Paulo II em nome dos trabalhadores
brasileiros, no estádio do Morumbi. Foi também presidente da Comissão Municipal de

Licitações e Superintendente do SASSOM, ambos no Governo Palloci, além de um dos

idealizadores do Banco de Alimentos de Ribeirão Preto.

Morreu, na manhã desta segunda-feira (23), Atilio José Rossi,
79. Membro do Partido dos Trabalhadores (PT) de Ribeirão Preto, o idoso contraiu
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pneumonia após se recuperar de um diagnóstico de Covid-19 e não resistiu. A notícia foi

confirmada pela diretoria do Partido.
Considerado como um dos dirigentes históricos do PT em

Ribeirão, Rossi ficou conhecido por ser um militante assumidamente cristão. Além disso,
se destacou durante dois mandatos de Antônio Palocci na prefeitura da cidade, quando EPI,—í“.
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exerceu os cargos de secretário de Obras, secretário de Assistência Social e

administrador Regional da Vila Tibério.

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão

Preto, em nome de toda a militância petista e de seus apoiadores, manifesta profunda

tristeza com a partida de um de seus militantes históricos, o companheiro Atílio José

Rossi. Assumidamente cristão, sempre que podia, tentava transmitir a militância palavras

de fé e esperança nesse desgoverno do genocida",
Rossi fez parte da Juventude Operária Católica (JOC) de

Ribeirão e depois da Pastoral Operária. No Partido dos Trabalhadores, atuou em diversos

cargos na direção municipal, nas administrações dos governos petistas e também na

direção do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular (CDHEP).

Pelo exposto, RES QUEREMOS à nobre Mesa, na forma Regimental,

depois de ouvido o Plenário desta Egrégia Casa, em consonância com o artigo 116, êZº, &

denominação de logradouro público ou próprio municipal de “Atílio José Rossi”, baseando-se na

justificativa acima elencada, REQUERENDO, outrossim, que referida denominação conste no

Projeto de Lei de autoria da nobre Mesa Diretora, nos termos do inciso III, 52” do art. 116 do

mesmo Regimento Interno Cameral.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2021.

COLE TIVO POPULAR JUDETI ZILLI
Vereadora - PT
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