
RELAÇÃO DAS MATÉRIAS PARA A “ORDEM DO DIA”
DA SESSÃO   ORDINÁRIA   DO DIA   23/12/2021  

MATÉRIAS EM REGIME DE “URGÊNCIA ESPECIAL”

1 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  95/21 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  PRORROGA  OS  PRAZOS  ESTABELECIDOS  NAS
LEIS  COMPLEMENTARES  NºS  3096,  DE  09  DE  NOVEMBRO  DE
2021  E  3097  DE  09  DE  NOVEMBRO  DE  2021,  CONFORME
ESPECIFICA.

2 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  45/21 -  MESA  DA  CÂMARA
MUNICIPAL  -  AUTORIZA  O  CONSELHO  DE  ÉTICA  E  DECORO
PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
A PROSSEGUIR COM OS TRABALHOS NO PERÍODO DE RECESSO
PARLAMENTAR,  CONFORME  ESPECIFICA  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. 

DEMAIS MATÉRIAS

3 - 2ª DISCUSSÃO

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  83/21 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  AUTORIZA  A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
RIBEIRÃO  PRETO  A  DOAR  IMÓVEL  DE  SUA  PROPRIEDADE,
SITUADO NO BAIRRO JARDIM PARAÍSO , À FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE
UMA ESCOLA ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

4 - 2ª DISCUSSÃO

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  91/21 -  PREFEITO
MUNICIPAL - PRORROGA O PRAZO PREVISTO NO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3048, DE 11 DE
DEZEMBRO  DE  2020  (DISPÕE  SOBRE  A  PERMUTA  DE  BENS
IMÓVEIS NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 36/21 - MARCOS PAPA - INCLUI O
§ 4º E 5º AO ARTIGO 163 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
MUNICIPAL  PARA  VOTAÇÃO  EM  DESTAQUE  DE
CONVOCAÇÕES E MOÇÕES, CONFORME ESPECIFICA.

6 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  44/21 -  MESA  DA  CÂMARA
MUNICIPAL - AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A
EMPRESA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A,
CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

7 - DISCUSSÃO ÚNICA PROJETO DE LEI Nº 118/21 - RAMON TODAS AS VOZES - DISPÕE
SOBRE  A  POLÍTICA  MUNICIPAL  DE  CULTURA  VIVA,
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Maioria absoluta

Substitutivo
 

DESTINADA  A  PROMOVER  A  PRODUÇÃO  E  A  DIFUSÃO  DA
CULTURA  E  O  ACESSO  AOS  DIREITOS  CULTURAIS  DOS
DIFERENTES GRUPOS E COLETIVOS, RECONHECER MESTRES E
MESTRAS  DOS  SABERES  E  FAZERES  DAS  CULTURAS
TRADICIONAIS E POPULARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

8 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples

PROJETO DE LEI Nº 238/21 - PAULO MODAS - DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE  DAS  AGÊNCIAS  BANCÁRIAS
DISPONIBILIZAREM  AGENTES  DE  SEGURANÇA  PRIVADA
JUNTO  AOS  TERMINAIS  DE  CAIXAS  ELETRÔNICOS  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

9 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples

PROJETO  DE  LEI  Nº  243/21 -  FRANÇA  -  DECLARA  DE
UTILIDADE  PÚBLICA  MUNICIPAL  A  ASSOCIAÇÃO  RES  -
GATINHOS, CONFORME ESPECIFICA. 

10 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples

PROJETO DE LEI Nº 270/21 - MESA DA CÂMARA MUNICIPAL -
RECONHECE  E  DENOMINA  LOGRADOUROS  PÚBLICOS
MUNICIPAIS, SOB DENOMINAÇÕES QUE MENCIONA. 

ALESSANDRO MARACA
Presidente
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito
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PRORROGA OS PRAZOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES
NºS 3.096, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021, E 3.097, DE 09 DE NOVEMBRO DE

2021, CONFORME ESPECÍFICA.

Art. lº. Fica prorrogado até 3l de janeiro de 2022 o prazo estabelecido para adesão ao

Programa Retorna Ribeirão — RPZOZI, instituído pela Lei Complementar nº 3.096,

de 09 de novembro de 2021.

Art. 2“. Fica prorrogado até 3l de janeiro de 2022 o prazo estabelecido para adesão ao

Programa de Regularização de Débito DAERP 2021, instituído pela Lei

Complementar nº 3.097, de 09 de novembro de 202l.

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

disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

GUEIRA

Prefeito Municipal

e;,
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LEGGabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 20 de dezembro de 2021.

Of. n.º 1.244/2021-CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

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

Complementar que: “PRORROGA OS PRAZOS ESTABELECIDOS NAS LEIS

COMPLEMENTARES NºS 3.096, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021, E 3.097, DE

09 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ESPECIFICA”, apresentado cl 03 (.
laudas, justificando—se & propositura 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

prorrogar até 3l de janeiro de 2022 os prazos para adesão aos programas de regularização de

débitos instituídos pelas Leis Complementares nº 3.096, de 09 de novembro de 2021 e nº

3.097, de 09 de novembro de 2021.

Inicialmente, o prazo estabelecido nas referidas leis

complementares era 20 de dezembro, que dispõem sobre o Programa RETOMA RIBEIRÃO

— RPZOZl e o Programa de Regularização de Débitos DAERP 2021& respectivamente.

No entanto, este prazo está sendo prorrogado até 31 de janeiro

de 2022, possibilitando que um número maior de pessoas que buscam regularizar sua

situação perante a fazenda municipal possam aderir ao programa, tendo em vista que muitos

foram afetados pelas dificuldades provocadas pela pandemia durante o ano.

Acrescentamos que o Projeto de lei atende ainda, a solicitação

dos Vereadores, em especial do Vereador Alessandro Maraca.

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 & oportunidade para reiterar

a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemo—nos.

Atenciosamente,

&!
!.

, (_
**

ªº "NõGUEIRA

Pre“ eito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL
N E S T A

lx)
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«ªªª Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
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' Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
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Câmara Municipal de F |
Camara Municipalde Rlbelra'o Preto

p rotocnlo Geral nª 7515/2021
Data: 21/12/2021 Horário: 16:57

LEG - PR 4512021Estado de São Paul

PROJETO DE

RESOLUÇÃO

Néfi_______

àcnhnr Diamante

DESPACHO

wma? í- Qt EM&HQAb;“,ujiir. ("mix/ir»

suª ?Téfiâºf'inzmITIl—E '

%:AUTORIZA O CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A PROSSEGUIR
COM OS TRABALHOS NO PERÍODO DE RECESSO PARLAMENTAR,
CONFORME ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Art, 19 Pela presente Resolução, fica autorizado o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, no periodo
demais atos que se f

constitucional ao contra
etapas previstas em lei

de recesso parlamentar, a realizar reuniões, deliberações e
izerem necessários, com vistas ao exercício do direito
ditório e a ampla defesa, para o cumprimento de todas as
relacionadas aos processos administrativos em trâmite na

Câmara Municipalde Ribeirão Preto.

Art, 29 Ficam convocados todos os vereadores que compõem o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, nomeados nos termos do Ato da Presidência nº 03/2021,
publicado no Diário Oficial do Município de 05 de fevereiro de 2021, e alterações, para
realização das atribuiçõe

Art. 39 Esta resolução em

s descritas no artigo lº.

trará em vigor na data e sua publicação.

xPiºreidente

EXPEDIENTE:

ATO Nº OF. Nn DATA FUNCIONÁRIO:
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iG UÉIÁ BÉRENICE"
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& allª
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& Militão

lº Secretário 2— ecrefa'rio

JUSTIFICATIVA

Tratase de projeto de resolução que visa atender demanda
apresentada pelo r. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o qual ressalta acerca da
necessidade de prosseguimento dos trabalhos. Ao final, solicitou convocação
extraordinária do referido Conselho, constituído pelo Ato da Presidência nº 03/2021,
e alterações, ”até para dor azo aos princípios constitucionais e processuais do devido
processo legal, com a efetivação da ampla defesa e do contraditório", notadamente
no bolo de todos os processos administrativos que estão tramitando neste
parlamento.

Pelo exposto, solicitamos especial atenção de nossos nobres
pares a fim de que a presente propositura seja aprovada pelas Comissões e,
consequentemente, pelo soberano plenário deste Legislativo.

/

BERTIWHOSCANDIUZZI
_ ,,,AzGLAUCIAÉERE ICE

519 Vice-[fresidente Í ZºI/ice—pre'sidente

MATHEUS MORENO ª
lº Secretário &&!Secretário

EXPEDIENTE:

ATO Nº OF. Nº DATA / s' FUNCIONÁRIO: 2
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
&stade sie São Panic

Gabinete Vereador Maurício Vila Abranches
AV. Jerônimo Gonçalves, 1.200 - CEP: 14.010-040

Ofício nº 10/2021 CEDP

Ribeirão Preto, 20 de dezembro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto.
Assunto: convocação extraordinária do Conselho de Etica e Decoro
Parlamentar.

Senhor Presidente,
Como é do conhecimento de Vossa Excelência e da Mesa Diretora desta

Câmara Municipal de Ribeirão Preto, há em andamento dois procedimentos
internos neste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, sendo que o artigo 8“.

da Resolução 206/11, dispõe:

”Art. 8º.— O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar poderá
deliberar no período de recesso parlamentar, desde que
matéria de sua competência tenha sido incluída na pauta
de convocação extraordinária da Câmara Municipai, nos
termos do artigo 28, II e lll e artigo 30 da Lei Orgânica do
Município, bem como artigo 164 do Regimento Interno. "

Assim, pode ser que no período de recesso parlamentar haja necessidade
de convocação extraordinária do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
razão pela qual requeiro, ouvido o Plenário desta Casa de Leis, seja autorizada
a convocação extraordinária do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
constituído pelo Ato nº. 03/2021 e modificações posteriores, da Presidência,
até para dar azo aos princípios constitucionais e processuais do devido
processo legal, com a efetivação da ampla defesa e do contraditório,

No ensejo, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração,
permanecendo à disposição para esclarecimentos.

# ,

MAMCIO VILA ABRANCHES
Vereador Presidente
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% Câmara Municipal de Ribeirão Preto
tado de Sao aulo

REQUERIMENTO ELEÃCHQ
AP OVADO

Rm. mto,-2.
N 0090767

EMENTA' ªU
REQUER L,R UA ESPE AL PARA TRAM'TACÃO DO PROJETO DE

msm.., ;Nº 45/2021, QUE 'AUTOR'ZA (: CONSEHO DE Um E

com pAmMLNMR DA &MARA MLNWOFAL DE mamilo
PR 3 A PRCSSEGJR com os TRABALnDS NO pgaícuo )(
PECLSSO mam/uma cowowg mmao: & DÁ OUTRAS

Srnlmrllrvsiúnnln “WDM“

CONSIDERANDO & necessmade premente da aprovação
desta proposuwa, face ao m'eresse pubhcn, mamfesm no conteudo da
male-ua

CDNSWDERANDO que, caso não Seja aprovada com & dewda
URCJÍMUA paaerá le>uliar prepzo pava () mteresse da m*euwdade, haja wsza
() mmm & maus.» dos p'ugvamas estabEWecwdos pm; Laws (ommemmrares
3 Qºs/mn ? 3 097/2011,

CONSIDERANDO que n regxmevxm mterno [amem mevê
que wgéma sem aummda desde que mundo as modo memo & prensa,
o enquadramento Err uma das mamas (axam/as prºx/mas nos mmm & ao v
em Amgo 147, caput [589 do arug0147an1],

REQUEREMDS na forma regwmenlal, EspEt-íwcameme rcs
:ermos an amga 147, inciso m da Resºlução nº 174/2015, que seja Lancome
URGENCIA ESPECIAL para o PROJE'D DE RESOLUÇÃO Nº 45/7021. QUE "

AUTOR>ZA O CONSELHO DE ÉTWCA E DECOR!) PARLAMENTAR DA CÁMARA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A PRDSSEGUIR COM OS TRABALHOS No
FXPFmLN [ F »

xm Nº (» Rº [MTA FUNCIONÁRIO
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ª Câmara Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

PERÍODO DE RECESSO PARLAMENTAR, CONFORME ESPECIHCA E DÁ OUTRAS

PROVWDÉNCIAS“

MATrªíENO

lºSé'Uí'mw) 2 SEUS dna

Wªl mun
HUN“ UF v [MTA FLTNCIONARIU 2

fls. 13/184



Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

”ÃUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A DOAR

IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO BARRO JARDIM PARAÍSO,

A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DESTINADO A

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL, E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto autorizada a alienar a alienar por

doação à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, área de terra, a seguir descrita,

que fIca desafetada, destinada à construção de escola estadual, conforme abaixo

discriminada:

I — uma área de terras, situada neste município, destinada a EE. P.G. Professora

Glória dos Santos Fonseca, localizada na rua Piauí, com a seguinte descrição: tem

início em um ponto localizado na esquina da Rua Piauí com a ma Rio Paramirim,

deste ponto segue pelo alinhamento predial da Rua Rio Paramirim na distância de

89,75 metros, até o alinhamento predial da Rua Manaus, dai deflete à direita e

segue pelo alinhamento predial da Rua Manaus na distância de 80,40 metros, até o

alinhamento predial da Rua Rio Trombetas, dai deflete à direita e segue pelo

alinhamento predial da Rua Rio Trombetas na distância de 89,55 metros, até 0

alinhamento predial da Rua Piauí, daí deflete à direita e segue pelo alinhamento

predial da Rua Piaui, na distância de 79,95 metros, até o ponto onde teve inicio e

fmda a presente descrição, encerrando uma área de 7.187,09 metros quadrados,

delimitada entre as Ruas Piaui, Rio Paramirim, Manaus e Rio Trombetas, cadastro

municipal nº 501.566 e matrícula nº 189.479 do lº Cartório de Registro de Imóveis

de Ribeirão Preto.
( '
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Parágrafo único. A área descrita no caput foi avaliada em R$ 2.469.484,12 (dois

milhões quatrocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e

doze centavos), conforme avaliação constante do processo administrativo nº 2016

031270-8.

Art. 2º. Todas as despesas decorrentes da doação ora autorizada, relativas à lavratura da

escritura pública e seu respectivo registro, correrão por conta do Estado de São

Paulo, correndo as demais despesas por conta de verbas próprias consignadas no

orçamento vigente do Município, suplementadas oportunamente se necessário.

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

disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

///f .
= '

i/ NOGUEIRA

Prefeito Municipal
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE RIBEIRAO PRETO
Avenida Nove de Julho, 378, Sumaré — Ribeirão Preto-SP — (14015-170)

F. 3519-3910

Ribeirão Preto, 10 de agosto de 2016

Oficio nº 611/2016-GD _,Ref.: regularização de área — EE Profª Glória dos Santos Fonseca
.

Sr. Procurador,

Para a necessária regularização documental e atualização do SGI — Sistema de
Gerenciamento imobiliário do Governo do Estado de São Paulo, solicitamos a V. Excia. os vali-
osos préstimos dos órgãos dessa Municipalidade e junto ao lº Oficial de Registro de Imóveis
de Ribeirão Preto no sentido de ser realizada a identificação da área [atualmente ocupada pela
Unidade Escolar supra referenciada, delimitada pelas ruas Manaus, Piauí, Rio Trombetas e Rio
Paramirim, no Jardim Paraíso, em conformidade com a Lei Federal sobre o Registro de Imó—

veis, º seu desmembrªmâwgajaamaigrsqbMatricula 21693299. lwiiçial ,de_Begistro de
imóveis e a regularização de titularidade, com a apertura da competente Matricula, enviando-
nos a seguir a Certidão atualizada. “ ' ' '

Solicitamos, ademais, de V. Excia. verificar a existência de ato legal autorizador
da doação da área a Fazenda do Estado de São Paulo, informando-nos.

Sendo o que se apresenta para o momento, apresentamos-lhe nossos agrade-
cimentos antecipados e os mais elevados protestos de estima e consideração.

r

fl ' " ]

(“Í/)wcêvi ,” r&f,»tc,,»g<f“rª “'—
"
; Simone Maria Locca

RG 21.605.624
Dirigente Regional de Ensino

Ao
Ilustre Sr. Procurador Municipal
DR. MARCELO RODRIGUES MAZZEI
Secretaria de Negócios Jurídicos
Rua Orestes Morandini, 210 — Jardim lguatemi
Ribeirão Preto — SP
14091-280

/acm
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ªlª
|» REGISTRO DE IMÓVEIS

RIBEÍRÃG ?REI'O | S?

"Amºº“ “"º"“
|“ oncw. DE REGISTRO DE IMÓVEIS

189.479 [ 01 _
COMARCA DE RIBEIRAO FREIO — SP

Ribeirão Preto, 02 de outubro de 2018. NRC N- 2- REGISTRO GERAL
Código (CNS) nº 11. 143—5

«MÓVEL: Área de terras, destinada a E. E. P) G. Professora Glória dos SantosN
Fonseca, com 7.187,09 metros quadrados.
Uma área de terras. situada neste munícipio, destinada a E. E. P. G. Professora Glória dos
Santos Fonseca, localizada na rua Piaui, com a seguinte descrição: tem início em um
ponto localizado na esquina de rua Piaui com a rua Rio Paramirim. deste ponlo segue pelo
alinhamento predial da rua Rio Paramirim na distância de 89,75 metros. até o alinhamento
predial da rua Manaus, del deflele à direita e segue pelo alinhamento predial da rua
Manaus na distância de 80,40 metros, até o alinhamento predial da rua Rio Trombetas. dal
deflete à direita e segue pelo alinhamento predial da rua Rio Trombetas na distância de
89.55 metros. até o alinhamentos predial da rua Piaui. daí deflete à direita e segue pelo
alinhamento predial da rua Piauí, na distância de 79,95 metros, até o ponto onde teve inicio
e finda a presente descrição, encerrando uma área de 7.187,09 metros quadrados,
delimitada entre as ruas Piauí, Rio Paramirim, Manaus e Rio Trombetas
CADASTRO MUNICIPAL: 501. 566.
_R___POPRIETÃRIO: MUNIICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. inscrito no CNPJ/MF nº
56.024. 581/0001— 56, com sede neste município, n'a praça Barão do Rio Branco, sinº.
REGISTRO ANTERIOR: Transcrição nº 18.520 (livro nº 3 "N", fls. 200) de 21 de maio de
1954 (matrícula nº 27.600 de 02 de Iêmbro de 1980). Matrícula aberta nos termos do
artigo 195-A, caput e 5 3" da lei 6 3.
Ribeirão Preto, 02 de o Mrenotação nº 456.982 de 18/09/2018),
O Escrevente: '

4 (Paulo Cesar Alves).
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PROCESSO:02.20 .031270-8
FOLHA Nº ;

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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

Lí:

Q
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto PROCESSººZ'ªºtª-ºª270-8
Estado de São Paulo FOLHAWL
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nª. 41/2021 A5 Tama/Cªrimbo _.

RESUMO

Nº 41/2021

.

AVALIAÇÃO DE LOTE

_

DOAÇÃO DE ÁREA - ESTADUAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 RUA MANAUS, 1735

.! PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

Eng. Civil CARLOS HENRIQUE SILVA %%%&
Arq. MARCO ANTONIO AFFONSO CAU no A22338_7

. º _?
.

Eng. Civil BENEDITO CARLOS CICILINI Eªi/3325

Eng. Civil RUAN AMORIN FERREIRA gªªrª?”
. Eng. Civil JORGE A. PELLEGRINI ARMENIO %%%&
R$ 2.469.484,12 (DOIS MILHÓES, QUATROCENTOS E
SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E

.. QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS).

23/08/2021

Rua Jacira, nº 50 —Jardim Macedo — CEP 14091—902
Fone - 3977—9133
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto PROCESSººí-Zºçê-W270—8
Estado de São Paulo FOLHA N +
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

(

Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nº. 41/2021 Assina! arimbu

(] %>'J- . ..
cação do imóvel e seu cadastro municipal.Figura 01 —1dentif1

I - OBJETO

O resente Laudo de Avalia o nº. 41/2021 é referente ao:
' 02.2016.031270-8

GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO
Bairro:

RUA MANAUS,]735 JDP R ISO
NORTE úbs'e'torz' * ' N-03

501566
, ; 189.479 - Iº CRI

, va um o -

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

8/23/2021

R$ 1764789 94

"
R$ 1764789 94

7127 Cºmº

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

Fone — 3977-9133 .» 3/13
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto mmªº-032016-031270-8
Estado de São Paulo FOLHA N _|34%_
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nº. 41/2021

II - OBJETIVO

O presente Laudo está destinado a avaliação do terreno de propriedade de PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO para fins de DOAÇAO DE AREA - ESTADUAL.

III — DIAGNÓSTICO DE MERCADO

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 Municipal de Ribeirão Preto.

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

Técnicas) - NBR 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 Ribeirão Preto constantes do Processo nº 02.2016.031270-8.

Foram utilizados o Método Comparativo Direto de Dados do Mercado e 0 Tratamento
Cientifico dos Dados através de Inferência Estatistica, 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
comportamento do mercado e assim a tendência de formação dos preços dos terrenos na região
avaliada.

Classificação Descrição da varável
Bairro Texto Texto Bairro onde o imóvel se localiza

Endereço Texto Texto Endereço completo do imóvel
Área total Numérica Quantitativa Area total do imóvel medida em m2 Ísim
Distancia ao polo v Numérica Quantitativa Variável quantitativa indicativa da distancia ao polo valorizante mais próximo isim

polovalorízante Texto Texto Centro/Catedral isim
Data da amostra Texto Texto Data da coleta da amostra *sim

informante Texto Texto Nome ou identificação do informante Esim

Valor unitário Numérica Dependente Valor total do imóvel dividido pela Area total (ml) sim

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

Fone - 3977-9133
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto ªmººº—032016.031270-8
Estado de São Paulo FOLHA N 3—
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nº. 41/2021

V _ CÁLCULOS

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
propriedades 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:

l/Valor unitário = —0,0308120832 +0,003010953644 * In (Área total) +0,0001712828812 * Distancia ao polo
valorizante

Valor Unitário do Terreno Avaliando — VuTA

Substituindo os as variáveis referentes ao imóvel avaliando para a equação demonstrada
acima, o valor unitário encontrado e' de:

] VuTA = 343,60 R$/ mz l

Valor Total do Terreno Avaliando — VTA

Por fim, o valor atual total de venda de mercado do terreno avaliando é de:

VTA = Atx VuTA
VTA = 7187,09 x 343,6
VTA = R$ 2469484,12

Quadro Resumo

AREA TOTAL DO LOTE 7187,09 m2

DISTANCIA DO POLO VALORIZANTE 4,2 km

VALOR UNITÁRIO R$ 343,6 R$/m2

VALOR TOTAL R$ 2.469.484,12

Rua Jacira, nº 50 —Jardím Macedo — CEP 14091-902 '

Fone - 3977-9133
.

_
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto PROCESSO 03-2015-031270-8
Estado de São Paulo FOLHA N —&9—
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nº. 41/2021

,...,.u. ..VI — CONCLUSÃO

O valor do imóvel avaliando, em 23/08/2021, localizado na RUA MANAUS, 1735,
loteamento JD PARAISO, setor NORTE, em Ribeirão Preto, R$ 2.469.484,12 (DOIS
MILHOES, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E
OITENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS).
VII — ENCERRAMENTO

O presente laudo possui 13 folhas impressas de um só lado, todas rubricadas e esta última
datada e assinada.

Ribeirão Preto, 23/08/2021.

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

Miu—'“
Eng. Civil CÁRro/

91qu
SILVA(

CREAn 506139 801-

MW/Arq MARCO

Ny);
AFFONSO

CAU nº A223387

x/ .“
a »

Eng. Civil REMO CARLos CICILINI
em" 506. 262. 732- 5

/ jr.—'
" H LfôW'HL-

Eng. Civil RUAN AMORÍN FERREIRA
CREA nº 50703997

Rua Jacira, nº 50 —Ja.rdim Macedo — CEP 14091-902
Fone - 3977-9133 6/13
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) PROCESSO:02.2016.031270—8
FOLHA Nº «9/

ANEXOS í ;cacjçnzerªto e
AMOSTRAS: para a aplicação da inferência estatística foi oblido uma amostra significativa de dados. Neste trabalho de avaliação foram QWMQHMMQM de

pesquisa de dados de lotes de terrenos à venda ou vendidos na região circunvizinha ao imóvel avaliando, cujas características principais cnconlram-se relacmnadas abalxo:

Correa de
em

da

Humªkle

Correa de
das
Jose

das
das

Iara

Ribeirão
VIRGINIA

das
Manoel

hd

das
Paulisla
p

Olhos 11

Ruª dos

Doutor

Vista
Joãº

Brazão. 808
Recreiº ais

Falmni, 275

Fedm de Canalha.
WBAN

São
das

Preto
Pahiaua
das

venidi DOIXIDIEEISO Charuri
- hrdím

daAlmnàda
Ravena

Machauo
das Andas
Paulisl

ºlhos

das Acácias

78

17
1 4
1

7.7
3

65

CenlmlCuledral
CenlluICªledrªl

Canha/Caladlal

CenlmlCaledíal

Cºmm/Catedral

Centre/Catedral

Canin/Cªladml

Cºmm/Cªledral

Canina/Calªda!

Canha/Calada!

Genma/Catedral

231021202!

23/02/2021

23/02/2021

uvarealsom
com.

u'vªreal.
marea! ,com
vivamel.

Jamªl.
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. com
.vivaraalxom

com
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.u'vareal.
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.W'wveal.

.Wmmal.com.

. com.
Wwwacom.

com
. com.
.u'wraªLCOM.

“areal,
.vivmeal.
«Kamal,

imeicom.

. cºm.

.w'vaveal. com.
. com.

Iwww. .com.
.Ilwww. com.

ereal.com.
Mwwxivamal. com.
:!!www. com.

.vixareal.com.

. com.
,IIwwwNivareªl. com

.vivareal. com.
.llwww. com

. com
.vixereal. com

,llva.anrBaI. com
”www.vimreal. com
Iwww.

:IIWVAN. ,com
.w'varealmm

0543192!

278555!

19/

5!
2781 14/
4!

| 10179525!
wnúa-RSSOOOOOO—iú—2499384

|
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1 1 251 1
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PROCESSO:02.2016.031270-8
FOLHA Nº “& &

/- Carimbo

Relatório Estatístico - Regressão Linear

1. Modelo:

02 2016 031270 8

2. Data de referência:

. segunda-feira, 16 de agosto de 2021

LU
. Informações Complementares:

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

4. Estatísticas:

Coefiaente de correlaçao: 0,8585687 / 0,6979348
Coeficiente de determinação: 0,7371402
Fisher - Snedecor: 23,84
Significância do modelo (%): 0,01

5. Normalidade dos resíduos:

Resíduos situados entre —1o e + lo 68% 70%
Resíduos situados entre 4,640“ e + 1,646 90% 95%
Resíduos situados entre -1,960' e + 1,960- 95% 95%

6. Outliers do modelo de regressão:

Quantidade de outiiers: 0
% de outliers: 0,00%

fls. 26/184



Laudo de Avaliação nº. 41/2021

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)

PROCESSO:02.2016.031270-8
FOLHA Nº

7. Análise da variância:

Explicada 896797617983 44839880899,1
27 63

Não Explicada 31979266292,5 17 1881133311,32
71 8

Total 121659028090, 19
898

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

[Valor unitário2 = +41416,82933 +0,0002162551316 * Área totalª +1154995,136/ Distancia ao polo valorizantez

9. Testes de Hipóteses:

Área total
Distancia ao 10 valorizante
Vaior unitário

10. Correlações Parciais:

Distancia ao polo valorizante

28 34
0,01
3,52

0,31
Valor unitário 0,26

Valor unitário

Rua Jacira, nº 50 —Jardí.m Macedo — CEP 14091-902
Fone - 3977-9133
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto PªººªªSºiºª-ªºªã-º“27º'ª0

Estado de São Paulo FOLHA N

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nº. 41/2021 “ Assinnaturalçarimbor ,

. . ,,

E

stimmlo

.h m

450
Observado

Gráfico de resíduos - Regressão Linear
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Rua Jacira, nº 50 —Jardím Macedo — CEP 14091—902
Fone — 3977-9133
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto ;RãºLªªªÁºªí-ººgªfºª1ª7º'ª
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nº. 41/2021

ªlºcª“ . i .] Ec &

Desenvzlw'lmemo Urbana
Tabela de Fundamentação - NBR 14653-2

Descrição

Completa qua nto a Completa quanto às
todas as variáveis variáveis utilizadas no
analisadas

&

Quantidade mínima de ' ' 3 (kt-1), onde !: é a
dados de mercado, ' ' * número de variáveis
'efetivamnte utilizados ' ' independggg;

Ca ra cterl zação do Imóvel

avaliando
Adoção de sltuação
paradigma

Informações relativas a
todos os dados e
variáveis analisadºs na
modelagem] com foto e
caracteristicas
observadas pelo autor

Apresentação de Apresentação de
informações relativas a informações relativas
todos os dados e aos dados evariàveis
variáveis analisados na efetivamente utilizados
modelagem no modelo

Admitida, desde que:
) ªs medidas das

— características do
imóvel avaliando não

' sejam superiores a
100 %do limite
amostral superior, nem
inferiores à metade do
limiteamostral inferior
) o valor estlmado não
ultrapasse 20 % do
valor calculada no

_ limite da fronteira
amostral. para as
referldas variáveis, de
per si e
simultanea mente, e em
módulo

Extrapolação

Nível de significa ncia
.(somatórlo do valor das
Éduas caudas) máximo
?para a rejeiçãoda
' hipótese nula de cada
>re_rssor test blcaudal
Nível de significa ncia

— máximo admitida para a

;rejeiçãº da hlpótse nula
do modelº através do teste

'

F de Snedecor
'

odes, no mínimo no
grau |

Grau de Fundamentação do Laudo [

Rua Jacira, nº 50 —Jardim Macedo - CEP 14091-902 (All
Fone - 3977-9133 —
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo —

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nº. 41/2021

PROCESSO:DZ.2016.031 270-8 ,FOLHA Nº & É:

Tabela cie Precisão - NBR 14653-2

Amplitude do intervalo de confiança de 80% em
torno da estimativa de tendência central

A amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno da
central é dada por:

estimativa de tendência

(363,73 — 322,22)/343,60 = 12,08%

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

Rua Jacira, nº 50 —.iardim Macedo — CEP 14091-902
Fone - 3977-9133
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto PRººEssºrºª-ªm6-031270-8
Estado de São Paulo FOLHA Nº %%

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nº. 41/2021

Modelo:

02 2016 031270 8

Data de Referência:

segunda-feira, 16 de agosto de 2021

informações Comºlementares: Avaliação de área para doação

Dados gera a groieção de valores:

. Área total = 7.187,09

. Distancia ao polo valorizante : 4,20
: Bairro : JD PARAISO

. Endereço : RUA MANAUS, 1735
- polo vaiorizante : CENTRO/CATEDRAL

' Data da amostra = 16.08.2021
. Informante = PMRP

Valores da Moda para Nível de Confiança de 80%

«Valor Unitário

' Mínimo (6,22%) = 322,22
e Médio = 343,60
. Máximo (5,86%) = 363,73

oValor Total
. Mínimo : 2.315.816,50
' Médio = 2.469.484,12
. Máximo : 2.614.179,32

olntervaio Predição
. Minimo : 1.738.635,56

Máximo = 3.028.875,36
Mínimo (29,60%) = 241,91
Máximo (22,65%) = 421,43

Campo de Arbítrio
RL Mínimo = 292,06
RL Máximo : 395,14

Rua Jacira, nº 50 —Jardím Macedo — CEP 14091-902
Fone - 3977—9133
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mra Municipal de RlDelIªO Preto

. .. .

. .. rocooea 682Prefeltura MUNICIPGI de Rubem ppa:? aºll1goª1'iflorána11: 41
Estado de sao Paulo E'“

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 24 de novembro de 2021.

Of. n.º 1.132/2021-CM

Senhor Presidente,

*
,
39/02/2099 .

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 DOAR IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO BARRO
JARDIM PARAÍSO, A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE sÃo PAULO,
DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL, E DÁ OUTRAS

«

PROVIDENCIAS”, apresentado em 04 laudas, justificando-se a propositura [pelas
razões que adiante seguem. ;

%

“.; 1
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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 doar à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, uma área

localizada no Jardim Paraíso, onde está construída a Escola Estadual Professora Glória

dos Santos Fonseca.

A referida escola está localizada na Rua Manaus nº 1.735,

sendo solicitado pela Secretaria Estadual da Educação o desmembramento da matrícula e

também a edição de lei doando a área ao Estado, de forma a regularizar o Sistema de

Gerenciamento Imobiliário do Governo do Estado de São Paulo.

Assim, foi providenciada a abertura da matrícula nº 189.479

do lº Cartório de Registro de Imóveis (cópia em anexo), correspondente a área ocupada

pela referida escola, com total de 7.187,09 metros quadrados, avaliada em R$

2.469.484,12 (dois milhões quatrocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e

quatro reais e doze centavos).

Expostas, dessa forma, as razões que justiflcam 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,

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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Pre eitura Munícipai de Ribeirão Preto
. Estado de São Paulo

Gahãnete cão Prefeito

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

DISPÓE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 6" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.048, DE :: DE

DEZEMBRO DE 2020 (DISPÓE SOBRE A PERMUTA DE BENS IMÓVEIS NO

MUNícimo E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS).

Art. lº. Fica prorrogado O prazo previsto no parágrafo único do artigo 6“ da Lei

Complementa nº 3.048, de 1] de dezembro de 2020, por mais 90 (noventa) dias"

Art. lº. %Sta iai complementar emm em Vigor na data de sua publicação, reíroagindo

seus efeitos a partir de 14 de novembro de 2021.

PALÁCIO RIO BRANCO

fig?
:? ?

Prefeito Municipal

4dc4
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?refeitura Municipái de Ribeirão l

Estacio de São Paulo
Gabinete cia Prefeito

Ribeirãº Preto, 8 de dezembro de 2021.

Of. mº 1.216/2021-CM

Senhor Presidente,

ra Municipal de Ribeirão Preto

uímu IIIIIIIHIIII
Protocolo Geral nº 724312
Data. 09l12/21321 Horário: 15:242

LEG-

“i'em o presente & Enaíidade de cncamimlíar &
Vuâga

Exceiência. para apreciaçãc desse Egrégio "Pode—r I.:egislaiivo: () incluso Prºjetº ãe Lei

Compâemenmr que: “PRORROGA () PRAZO PREVISTO NO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 6ª DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.848, DE 11 DE
DEZEMBRO DE 2020 (DISPÓE SOBRE A PERMUTA DE BENS IMÓVEIS NO
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS)”, apresentado em (34 íaudaan

justifxcando—se & propositura pelas razões que adiante seguem.

ideª?
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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

prorrogar o prazo previsto no parágrafo único do artigo 6º da Lei Complementar nº 3.048»

de U de dezembro de 2020.

De acordo com a Lei Complementar nº 3.048, de ll de

dezembro de 2020 o prazo previsto para lavratura da escritura de permuta e seu registro

junto ao Cartório de Registro de Imóveisr sob pena de reversão da permuta. era de Em

(cento e vime) dias,, a partir de sua publicação.

No entanto? em razão do falecimento do Sr. Aristides

Braghettog representante da A. B. Comercial e Empreendimentos Imobiliários.

proprietária dos imóveis particulares, o referido prazo foi prorrogado. conforme Lei

Complementar nº 3.061, de 15 de abril de 2021 e a Lei Complementar nª 3.083. de 24 de

agosto de 2021& o inventário foi finalizado, porém o prazo de prorrogação não foi

suficiente para o cumprimento da lavratura da escritura de permuta e seu registro, junto
ao Cartório de Registro de Imóveis.

Por este motivo, solicitamos prorrogação por mais 90
(noventa) dias, para que seja dado prosseguimento na transferência dos imóveis objeto da

permuta já autorizada, junto ao Cartório de Registro de lmóveis.

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.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete éo Prefeito

Som outro particular, aproveitamos a oportunidade pªra
reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço & distinta consideração.,
subscrevomo—nos.

Atenciosamente,

PrefeitoMunicipai

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA

3de4
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Címara
Municipal de Ribeirão Preto

IIIIIII IIIIIIIIIIIII

ªfimmta ªluminªnª?“ Dzçzfzmâgªgºm::

(gata: &: gºias (:?::qu

PROJETOPE DESPACHO
RESOLUÇAO &: www: 333% _

' '

ªi??: ªº:“ ,

2

rªmªs??? “aa

EMENTA: INCLUI O & 4ºEE “AO ARTIGO 363 DO
REGIMENTO INTERNO DA CÁMARA MUNICIPAL PARA
VOTAÇÃO EM DESTAQUE DE CONVOCAÇÓES E
MOCÓES, CONFORME ESPECÍFICA.

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casa 0 seguinte:

Art. lº Inclui o % 4.º ao artigo 163 do Regimento Interno da Câmara

Municipal que passa vigorar com a seguinte reáação:

Art. ! 63 - Havendo número Zegai, a sessão iníciar—se—á com 0 EXPEDIENTE,

0 quai terá dumç”ao izzáxima 518216sz hans não se comparando () pra/:()

de tolerância a que se refáezªe () parágrqfà) único do aflige a;»zreiªior, não

paciência entremz'zzo, azlfrapaswr () horário máximo de 20 famous;ª com a
seguinte destifiação

59 4. º - Os reqzzerimenlos que vargem sobreº votos de 302512011”, corzgmzªyíações,

pesar ou ?epzídio, nos fé?“???OS do inciso X! do amigo 122, deverão ser votados

em 192000 separado da paga,: ordinária de rgqaerimemos e indicações.

g? iº — Os requerímemas que versem sobra convocação de amoridades, nos

termos do 5? [.º da amigo 238, deverão se," vomdos em ÓZOCO separado 45%M:

pauía ordinária de requerimeanãos e indicações. W
Art. 2º Esta resoíução entrará em vigor na data de sua publicação,,

revogadas as disposições em contrário. 'ª

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2021.
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JUSTIFECATIVA

O presente projeto de resoãuçâe tem ceme escopo promover a votação em

destaque dos requerimentos que tenham por objetivo convocar autoridades municipais ou votos

de louvor e moções de qualquer natureza.

E uma medida necessária já que o conteúâe destes requerimenms se destoa

dos pedidos de informações e providências ao executivo municipah necessitando ãe uma análise

e um debate pelo plenário da casa.

tx)
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“3 :? [31%ª
& Municipal de Ribeirao PretoCªmªrª ““mªpª“ dº llÍÍlllll lllllllllllll

Estado de São Pau! Dazzfaãiizlãssàºizzàãâººfººº.
LE-G

PROJETODE DESPACHO
RESOLUÇÃO em 1'PMM ?áaííxaiª

33% ªreias, 21 Dªiªn M.wafªºªmwmma

EMENTA:
AUTOR!ZA A CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A EMPRESA

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENClAS.

Sªmbar Dreeiàenie
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Art, lº Fica autorizada a celebração de convênio entre a Câmara Municipal de Ribeirão
Preto e empresa MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVlDÉNClA S.A, tendo por objeto a
consignação em folha de pagamento (”Convênio"), estabelecendo condições para
averbação pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto, dos prêmios relativos aos planos de
seguros de vida e/ou das contribuições dos planos de previdência privada complementar,
instituídos e garantidos pela MAG SEGUROS aos servidores da Câmara Municipal de
Ribeirão Preto, nos termos do Processo Administrativo nº 7010/2021, parte integrante
da presente Resolução.

Art. 29 As despesas com a execução das disposições desta Resolução correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, supiementadas se
necessário.

illª—ª Vice—-pªresidente

MATHEUS MORENO
1 º Secretário 9 Sacre ário

EXPEDIENTE:

ATO Nº OF. Nº DATA ,! ! FUNCIONÁRIO: l
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado ãe São Paulo

JUSTIFICATIVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7010/2021, ANEXO AO
PRESENTE PROJETO DE RESOLUÇÃO.

EXPEDIENTE:

ATO Nº OF. Nº DATA / / FUNCIONÁRIO: 2
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Éoeràmaiería 3a i aíníàatmtíha
Ribeirão Preto, 20 de dezembro de 2021

Ofício nº: 06.21—CA
Ref.: Elaboração de Projeto de Resolução — Convênio (Contratação de
Previdência Complementar)

EXCELENTÍSSIMO COORDENADOR LEGISLATIVO?

sirvo-me do presente para solicitar seus préstimos funcionais quanto à

elaboração de projeto de resolução autorizando a Câmara Municipal de Ribeirão Preto,
através de sua Mesa Diretora, à celebrar convênio com a empresa MONGERAL AEGON

SEGUROS E PREVIDÉNCLA S.A., cujo objeto trata da Consignação em Folha de

Pagamento (“Convêniº”), estabelecendo condições para averbação pela Câmara
Municipal de Ribeirão Preto, dos prêmios relativos aos planos de seguros de vida e/ou

SEGUROS”), instituídos e garantidos pela MAG SEGUROS aos servidores da Câmara

Municipal de Ribeirão Preto, conforme consta nos autos do processo administrativo nº
7010/2021 (cópia anexa).

Cumprimentando—o pelo trabalho, reitero os votos de agradecimento pela
atenção dispensada.

Atenciosamente,

Ao Ilustríssimo
FERNANDO MARCOS RAMOS
COORDENADOR LEGISALTIVO DA CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIÃO PRETO
NESTA
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CÃMARA MUNícípAldE RÍbEÍRÃO PRETO
ESTAdO de SÃO PAUlo

Leª/MG 3%Cvãí3. ÍÍ Pªã*£3?av -A ”SÁ

PROMOVENTE

CSNCÉÉSÃÓ SÉ CÚBâálG ?àRà CC:“éSÉGKAÇÃÚ .iíãíví %"Oíàêfia

ASSUNTO:

“” ,W, A ._ w» MLuª: ªínºª/zx &,
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G R U P O MDNGERALSXÃÉEGON

Cámara Municipal de Ribeirão Preto

P roiocolo Geral nº 70“) 012321
Data: 03/1212º21 Horário: 09:00

Ribeirão Preto) 30 de novembro de 2021

A
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
AIC: Alessandro Maraca — Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Assunto: Concessão de código para consignação em folha de pagamento

Prezado Senhor,

Pioneira da previdência em nosso pais, & Mongerai foi fundada em 1835 por decreto do governo,com a explicita finalidade de prover o futuro do servidor público e de sua família.
Considerada uma das primeiras conquistas sociais do trabalhador brasileiro. é a única empresaem seu ramo de atividade habilitada por lei como consignatária do funcionalismo federal (lei2339/1964), tendo levado a proteção de seus planos de previdência e seguros de vida a seisgerações, no transcorrer de mais de 180 anos de existência.
Hoje, credenciada em mais de 600 órgãos públicos e autarquias da Federação Estados eMunicipiosª estende seus benefícios a mais de 2,2 milhões familias, por intermédio de uma redede atendimento composta por quase 40 sucursais, localizadas nos principais centros urbanos dopaís.

Com base neste breve histórico na experiência e connabilidade consolidadas ao longo do tempo,e tendo como principal propósito atender ae necessidades do seu público, a Mongeral vemsolicitar a concessão de código para consignação em folha de pagamento na Câmara Municipalde Ribeirão Preto, relativo a pianos de previdência e seguro.
É oportuno mencionar que, ao adquirir o status de Cºnsignatária, a Mongerai poderá ofereceraos servidores deste órgão um moderno e completo programa de proteção a vida, composto depianos de previdência, seguros de pessoas e serviços realmente diferenciados, para que possamenfrentar o preseníe e o futuro com tranquilidade, garantindo a subsistência e o conforto de seusdependentes.

Com a certeza de que esta solicitação receberá a acolhida merecida, a Diretoria da Mongeralcoloca—se a disposição para quaisquer esclarecimentos que se tornem necessários.

Atenciosamente,

iºl ºf,
Daniel Peielinkar
Superintendente Comercial
MAG Seguros e Previdência SIA
awwmagcomby
Travessa Bªlªs Aftas, nº 15
CEP 20050—000 | Centro
Rio de. Janeiro im)
rev 21 3722 22005 Fax121 3721 2252 *
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Coordenadoria Administrativa

De: Fernando Cesar Amara! Fiiho <ffiiho©mag£ombr>
Enviado em: terçafeira, 30 de novembro de 2021 16:45
Para: diretoria©camararibeiraopretospgovbr
Cc: maraca©camafaribeiraopretospgovbr; steviedougias©hotmail.com
Assunto: ENC: Documentos Câmara Municipai de Ribeirão Preto
Anexos: DO - ATA DE ELEIÇÃO « OZOllàpdf; 0.0 — ESTATUTO SOCIAL — O3.18.pdf;

Apresentação MAGpdf; Oficio Camara Municipaipdf

Prioridade: Alta

Boa tarde, Jonatas

Fernando da MAG, estive ai com o Henrique hoje de manhã.

Em anexo está tudo que nos pediu, caso precise de algo mais, estamos à disposição.

“iesde já, agradeço.

Atenciosamente,

Remansº Amarei
Gerente Comemãaã
Ribeirãº Meio JSP

'

_ 5393333338

MAG é a nova Marca das unidades de negócio do Grupo Mongerai Aegon, provendo soluções de proteção êndivâduai
nos diversos momentos de vida de todos os brasiieims.
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rena &; m «mmm um u; uma m áxwmnkaa em Para a mamou
am rmiuções mmm W uuxkzmrr a. nmuuxa 92%.5516 m pm
mmm «»"wa uu Wma—m, «, um. *.*an :: wxn afmhaíwu dos
aum, «» mmm—mm : «mm mm uma.» :unruwmwas um,»
mamas na «Mn—,uma, .mlmcx ,» para ai ar uma»; mmsomo sem «mixaaàm “mm- mmmno m.— em çou mníarrm
(”somar. cm mumu do emm-MAS Arquwmm na sm ua omxpmxm
(f.-, Allmªn: &) wma 5a WWW; 9) :»me rw: Cºnmanhn),m mtuu '; wma. amir—mmao» ou mm» do na» av m».mnuavnvme ma âúvos ca cmgam—, (cs Aur- Mu ºu numa cc
pawnáum hmmm vis Cenwnmu. vaum ar. Açor e: Montana ,;mmm com: uma eu Najma: cu cama: na emma-«m ºu quim»
mm wwwsàn º» www mwvanha mamona“ ou mim:» un rr
um» em canta! na Cumwmhm lendo ºu mm mm «miam um
me comme! mu yum-cgmgão [mmm (» aum, ,». CPH-mmm
(o: Anwar .: sem saem na cm.—ww, mm; .a m::loumwm
da Companhia, m Almanac a» e uma cmgam, mmmmmm Gumm/cf mmm no mmm: ama: ºu na » 'mpo um um:»um, eu caze; quanuw mmm—mm a desmvcwmonw m Www: cnmw nio mucsâamamu Aukxlwm (m Pr «» o,» emmy» . &»
camente Amal, m a mw, ..» mma tiu Mbsldammí ou :»;qumamae ”mmm o.,» mgmum n.; &me («L quam—w «umamam, mmm, (e; ““Mamma dç- mwwmçlc, fuscão, mm—

«mmo, ou um emanam :; memmvma, m uíclum eu!“ rms«» (“mentªção ou leídwâs na Campªnula, im Rcc—gala: m»
«qm, m Emusàq ua iixuíca cu. “mmm, mstmmcnws mesrmvcrsívd em me, _» Wma um mmm—_o («mola, .um .» Wrm rnawmenw um: um Du Waw- msm, gmmaz. m owns m_
mms », mom nmlvhêlmk', M) %;,“sz «)Ylizmpiu m emm Sama"
us Campanha, («, emm. aun—cmo ou mw me no mm,» 00mmms un comum dr: Mmmíweçên Wilmar «mau de mmbw» de cansam de Admwsuacà mL: uma pt_km A:»«msrnf (u05. aáwnmã mmm; ww :::.-mv m; nu:— em do Miva w: uw «»
vuxem m ":”:wa mv mmaº uu Camamu ua Adm vamo, mRelwcáu de «:»er www; rmxaumaeu .. Mºunt. Bamxw ga—

uma & Ccrvmnma apos 90er WWW; e Warm ac spa,»em c Omamcnm Mod 9 m um me uma m) Carmhmcnw ou
Humana) ne qumrzwf um mmm» um Os mmm; (o; Dunham g.,—

?

. , L mca-gas mms, qm) pmvc mmm
mmumamªí m Mwm»: e mumia na fntm'mcan u (sn mntncíun-
mmm «we; &; mmc-mail, ;» amam . ( «Hume da Omipnnrua,
u (mmc &» ammadmmm ou mmm praticas & mmmrmemoi,awum m aum. as maos uumçôes: (a) «um—se nn mmmn «(manha, mm 0 Dmamnãwudenlu & Campanha e com as:
(“Www mº num duúmmn amam mnwwmc, como ;».m
Mm, comem mm», para mm:—« <. :umwmwnlo nu ms maº
xxwwuumk ou mmm,» m www; no que «.» mm- no mammw
za w,. vmnwos manu» «A, áxumzçda amam. fwmluandc, em
em, os mmm da a , emanavª m maca., w nena das
mmm pmsw, rw. Abreu m;, :; Dumpnmznkn de Sua); «www
çncs uma mam as (Inmumvma, em «mm» mm (. amem (mm,
na R:! « WM « m :) mn'ew: de aanmrmem da Mamma,
:»,n «m v-“smm come por um v», «a cmwxm, pmww mm mlibnaá pmma :, plumímmm mamumms no «m—
two às» Aum respecnvax mwwnvaa, «tm assuxscmr <: amam.:
ªff Aommuam na www» «& Amsmmmaúo ..» :mracmnnza»:» um 1,5sz (na «mªs da mas. waewacua us normauvcs v“,

amarmos mumms ao amem Naum! (to mumu ªrmadas
(ousa; (: «» Suwrr'rlenaêwa da Sagnmx mm: (sussa, R (naum amhwçõm nusmmm pela sm; museum ao 5.443er
Privados (suam, Paragmíc Nem o Gamª m Rumania wwwmmm w mmm“ mas mx minnha wmewmmnw, cu .um-a
qua as «mom—m, mmhms ca somam; hajam ªmªva amem»
das pa na: agua mies eu wu a../mºmº szlgmfa emm. o e»
m,:— m; mmm ww Manara! o mmm .:.: Gumm xm Ramais
ao («um MS na 35 mao» lm: so da mo a 34 da s wmhfc,

.o. no mimm, ,» .rmvmaçm aeww» nm rcmmu'vns venir
unam; men,»; no com-m matem! oe Segwws Pancas (CNSP) a
ca Supc'nmcnwuãa «1» $ng fºrmadas ;susswy, Paragem um
um anm;, a Comur: eu m...-na gemeu», mom w: :,edmto um»da & (:ompimma um mau). apfvscmar as Mme.“. pmvxsms «.; .»—

wºw valmir.) una ºbrigªm 14 m anáª'wçac » lu mhª-xm ng
mmmus mmm aos. mm;-,as soam :( um ªs “Em a seu
fmzuonnmeam, Ca mm w _ awmuo sem o c ;»
vsncwm _ m;» sz . o emwínm smi zm mim na du (31 m py
nam _, «Mena-wa em 'n dª mmm-e em cm um, Amªm 33 _

M nua» oa : ea mera/uu sora» smc «mmm,» (as ªmmrsimâás
#imzxamm m: um(un mm na mima) Sagas mmm 29 qua» mv
m.» as.-yume ;; ªma.»; um Mwm mmm-mmm A Bonvmnhm »um. » mmm ao om «hu ao mom , s
n nam-s scr-vlwww; Emuoszram eu «zm mam maamm as «mago,mm::aa ?: promº—m mm;, a & Conselho do Amma—nm »nem enumerªr & am,." amu—nm .nmmwaam 14 mia no lua-m
um.» awmm no pc.: a o.. a m;; ou um acwmkanns cu de
reserva ev ». ns, mdw , mma amacpacuo. mar] ou para“, (k: d»

mm ntlrçawlm a.» exemcirx m em" ?ngraln Mum, «um
Maman» «gemas (tromxss em |» :! mmm ,; um «em.
um; seu “mumu de maos mm mm (zm mms»; «9,959an
m :! mmm. um,» a comem de Aom-mmuçôa «. _w um (may

—

uva.: num o nuremrdc Consema mmo Parágxalc Segun—
do Em mª metendº uma.“ » ªmam mdw m a um umd/man
mmm amam au 25% (W e uma) na cef—=o) do um .uma
na Campanhª). n:: (cima do arugu zu'i m m da; sa Pmàgmtn ve,-.
ww, Sªmsara. «uma. o ama» de Mmmiílmizm mnmr » 9.399»mm «:,, infos Batem « www mg."; m hmm») m & inumaçãº #m
mga. um wmnmxclo ww m pamzi' m ai-mamw, wnluewc mim»
rumam cup .mmçaa mu :: ramiwla pcb *mwz' ams arma ou,
wma m wçàu ).ns masmm: Demanda Quinn, emm da ºww
ma de fmmf mmo. mmm ;» mama-,do mn vagal, m. cn sex;
uma c vam! e & caia cc, pagumenm a» m.. Gamma eu Mas “mv

m o w ,”, prom, me. mg:;menm vm « mmm! Parágrafo em
ao, A Amman»; em»: duelªm :. mg;—m na mpumm aa uam: da
dmzwmc outrem a, a» mwxamv. 4:33 ,ws mm o mm pwpn'o
Mmc—m uma aewww» Bulimia 5 www Msc» ax. - »» um»
maia»; ímanwxmv; «» mewnhm «mun ser «mmm conforma zm

ww; mmm mm Czpviu'c vm _ Dmgxcsrçces Smam _ m-
ago % _ A cmwnma % «mom hrs mas mmm um nx A
Assmmm msn «mum- a & 'uma a hqulcação, ranma 0 um»
Game =— .» nlmbím se (mmm mm _ me óunumlmm «mmm «»
nu o mm no 'mumçáo _ mmm» 03 viagem)“ “movam
mga as . ;a Cal-mmm): casa“/«lm u mor—m u— wcmsms Suu—arm
em m m.;. :alvbmdu em '» ue wma de 2: &, nmw Augustus
mans SA a man mami Noªm-rg um, simªo exwoáwmmm 'm—

me » mmm» ou Mletnna àscurhvân petas mon-«ms para mnmr .! hºse/nula“ Geral (» ;» mmao «» Cammino de nau-amavam
.. ªm :: mta na miam, mmm qm; saga wgmtàvn ca mm a»
me». (a, caze a m» ww m desaguam cem % wrmza ax acur-
m, E:; desmama quwuun na sr.-cc: .m ommnm. sm amam e».em na mºno;), mmm ou & Www cw

Www (Jann da "“Mamma: (º) Suàmnsáº mw «um «o mwum, e (a; Animação m:; nnmmxwxn'm Wma“. amas, .; m
mmc anual, m cama amam nu mmm «a, diadema» curr—
uma a:, mmm 616% 5me Kman ao _ am www“; cmsumas mandas e a sºm:" Mwm em «me «mm:, 1)» m;. aca
em mom.) wu: mmao um Wax. sem me um:, em m» a:

, . :. vacatio :; e R mata: « procede! rs Emnsméma
(:.: awªy» wu amam wou « mm a» emm ac mmm . .;
tbhscwn'x» c;— mw um; m- oww «com r— - Muros qm.- Nm _”wu” mmm que: nativa ame/valo (: tvi-gumes: m mm uz- mmm,cem, ur€=l>onrm_ me 37 - Emsundn nham mwwórma eu m—

cum «mw mw msm E:»!Muiw 5qu L» Maq-m em [mmm nu

amamaa. a vm. o m* hugna mmwm . , .. smwWnmmnnn au mas em mmmmm (Smam mm uma», ,. wamo as Sumnnwnm'múa m mw» Pmams _ sustº .,». (tºme—

wmm. ªqui»/MRS na Junm Cumwm' Cammo «1- _ Guamá na
mmm _ Anac w - A Campanha «m um emm um iuózwm. m(mmm da, nummhms regulam!“ mmm», :» Comum) Namora! e
ãegmm mam msm e a» Supclmlundémma dn Sagun» tªm-4
dos, Pafágmfo ªmªnita. o Gumm" m» Amanha nwnm-w—a at: Gm:-
wvm ue Adm. suaçàn, mag—am mma (: Coar-156 na Avelã—mz:
anulam mgmwnm mmm; momo. epmmm me me'm m; Aum?
mama» que uma ww a.;wnaumem 1.031» «mm,; muuytczs
para eleição em ms 1175":me e m»— pmmmm «Mamma;nbsmmánc us mxmnanx IEQNÁZÍMO$ “gm“: u.. Uanwmc Nr:/uma
oe Segwm F'nmuas íCNSF'; x: na Suotrínlunmxxua a» Scyums Pn—

(,: (Susa , Põvagrafe mmm () Cam .ur: mma :unrmvaiá
nermanmemmm » cºmposta «

, m mínmo 03 aves;, o, na .» .m.
um, 5 (um; hemmaa qua sm» «mma»; __ WWW. :; uuaêeuct
mmm pose cansam ca Aummmumo º lema mandam as & (WU,
iuv-ns. mm pumuuda a remvaçáo W mm 3 (mas um. a Km dª
nlmgrl :: umha (mumu) w :» (mm) mas ?amgzralv aum—, PF.-?a m»

ummm
mmm

em. unam
A assvnawa me uma.» vazidace “mr/dn amares!»

mesmas ne nuam/«r uam uu aumxsàab aqu-vªca na sua dac , (& mmm— <. m- m! unam ,;mm & Mwm WWW., Amen sa _ Os as causam muco mm Sma mmc 129qu mtas Mwm“mmª m Lek nª am,-
ue» vs ou Mamma 159 mm .: mx A,“ n' 10,553 (X- a: se eummc dem:. m sedã «Rºmans mmmams, u vamus www—».“ uma. _»

:wuumunmwi qua lw: forum mw» a.» de mm» «a». ae eu
mm;» ::» zm mea msm Mmm _ aammm— da mew: e Ano—
mw. mmm» Bana» Seemmlia da Mesa, Amnrsvas Mwm
Hamm; s,:x, _ cam m u,:mmoomz, "|me wma . bmw-Pre»
sms-Me, mm amu Mammª as] , mw mesammnomz, ma" a, mana _ pmmmm cdnaào_,numm "4030032157'25
m amam“ mmm» $ :; &mangwr _ Saafànimôcml

xa zumbi
uem S.A,

cn- mF Nºwwwmz Nª 33 a gozam:
Exmgm nª m. m Ruomâo «e Cmualho os Aommlxuâçle mah-
xma nm museum. 1. um, ham «: mm:, zmgam as no hs,
na sm— AM «W SA rm“). local-arma na Av Mare—aval Fleuma
nas, parte, aº mm, mm A, Cem), «,um, 2. Fresnnlºs: Ov

A IMPRENSA OFKDAL Do ESTADO no FMG oz “msmo garante z. auwnn'c m cºm
vem.—wma. Guªrde vis—usinadº a mmm: no mma:

mmm mm.-Wu.“

m.» O agent,
:th uma hum, 31 de Junhº de em me wzs um
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Cunmmmzus emmª Nulwn Jum H. Mnmra. Amam» J, da Mmeída,
Mame & ;emo Luís Pensam: ?, Samus, mw» numa. Canos &
em em; sum Amx », Shading, Juan P, M Ranma, Riema ;! oe
mm, Ranma) #, Mamns s o mmm-m supxanm em mmm nu—
w mmm Rubens m, P. FnW cumavncmm também, sam. m1060. 931590me cm “mªs, as mnmnms wplunms. vm r, de
a «me». saw . Mallu, Brunna dº o, mm, mim; a, Pomba
Magna ius s, «no a :; aamgaaa Fada Regina N_ Cury que lm nan»
«ima; para mamm m Bananas, WM» plx aclamaçãº ama um.
um: » «' sx: º www» Nam José n, Aroma, :, !uiomwhvs:
(: araruama DA Invia, Sr Nelson José H. m informou que o sr,
Mwm emas º, mm, em; me rumam mmm «este conne-
m na AGO aa Cm, mzhzudu na em www, não um“ poss: no
ww sagaz, mmm asª nº.,; xª ag Lax »“ amava Sema mm.
na namento. a curar: de mwmxm supme amm vago, passadº o
Comme ou Mmmlshavao ao <>.», :: mx a seguma amavam“: w
emma: mxm :m- Hubner Moreira, Marbella ngnanm algum. %ar!: «uma» da .uma Maura mts «.e-m. Lui: Fumandº Fan»
sumos maneio Rm Canos Alma e:. em &msemanu: dm

. ;, sm: Artur Meira sum (Wmuendume), João Pum-eno
«ogum Bahsla (hdamnàeme'y, Mame «em» de mm «mm-
emm. Rachar! Manhães Mamas umamdemm Summum: Amma
93:10 uma e..» acham mmm mmm Fu y, m Formata de
Charm» Rams. :;me Gamas Malta, Emma cin Carmo sim, Mina
Bram Fuma. Magne das Sarms me (fepmssmanm das emm
mas». mew, Meo), meca, Earrmca zm Pulw unam-uam
a), 4. Munn» mun» _ Delibemçós - 5.1, em» um as «um
um da Frosícamp . vupnssaenxo dus Cunnlhas de Mmmls»
uma a: um sa um ELSA. :: ngm Emma s,» 0 Dor—

mm, Dc: unanmwaun, amam & emma ao emm—quo Nelsm »»» & Marmo para sxemer a funçàº & Pmsmme uv Cangaíba 69
Aummsínzwâe ca c: ,, mm mandam ak? & AGO a» zeze, Os em-
mnem (numas cm sum du Cºmme mmm pau a Junção de
VmaPrcsndL-nzc o s,, www &. mansºs emwmem m» 9. N,
emma» « Ram-am m Matam; wwum'n me a uma de vmwa—
smm Hmm me m um dua mmm» Mamma de Cea-
mm de mnmmao, uma em vsm mm mm; meada sem :»s.:wa ama « gmmm 4 na cia. a sem amar—aaa pelº mama: «»
mu uma mama;.» pasiuva wªre swim. o consumo. por maioria,
mm o www de mesmo ou uma da cªnsam"; Ricardº R xm
Punhº a com o me veram mas cunsamm mmo v. N, mm &
scam—ae» nº,, Mwm»: amava-) _: escuna do Dmsalhum Man/m 5, Lã»
mm Wa mxm a funçãº de mwmmmm ao Conselho de »mmmrmçâo ca cm,, mm «mmm «no a nao mas. mlwmvmmxm, ";

vammº. mr unammndacv, ana:—Lou v vma famm aos amam»
m— mmm poix c . mas (humªns cms Ccnszlma do Amimslmção
na ngm Sms/lm ec amam Sk mªm assar) e ngm Enek
um S , might amas-). que mha/arm mm a mha ao Cen-
semem Namo Jºsé H, mmm para marcar a um da Presidente
um Conama» na Aunwsvaao na Light 5.553» e ngm Enagiª,
mwmmmame, com mmm ale « AGO m zum, o cunwlm. am.

da, W mm». com : mwsãro & absmnçâf/ de: vala aos Consumer.
ms me a N, ônusza, mm M Mamns » mmm» R, na Puma,
uma; o até marm- do:. :unsunwms mamam pela cia, nas
gumes aos Donsemua ISE Aummistmçàu ea Lg»: sas», & um
Ennrg . m mimmrmv same n emm aº Conselheirº um: a
«,mas nem mmm a nmap cc WmAPmchlwr dm; Conseil“ da
Ammuaqnn na Lãgm sta a Lua!-! Enmsza. mmmwmmle
msn mmam aê & AGD eu: me. amam um : msmxe & um a»
uau: na era na RCA da Light 8A Malaga] m m HMS/2013. as
ngmmm "a sede na cza, mm Regina N, om, _ Jucmâriz da
meím. Ammann na Jucamn 3202517 m woman, Emma
€ 3 Bemungur, Shimanº Gum,

m- um!!!

Avisos, Editais e Termos

Associaçocs. Somedades e Eªu-mas
LPS mm;—nóva. « CONSULTORIA DE ”novas SA.

CNPJ 68 ªmavam-15 « MRE 13,3,5028237/8
usem-aun amt Emmeruinma _ saum do Convºcação

.)u wnuocaúm. as Benhcms «mw-au da LFS Pammával . Comu!—
mm a., um“ 5,0. «» — w,. mm [www-mmm no avi m. .=,
.tmn, *c' da Le: :» uma. » m: mununm um mmms em
amami—mms aa Comnznhíu & &“! (avanzada. em Omnia &»!thc.», no dia 29 oe mm na 2038, às 17 horas. na ma da Os!»
mªlha. inc/mmm na Gamão & Sªm do Em de Janvm. na lw das
Ama—mms, n“ 4.204). Bam da “pia, CEP 22535004. 3 fim um axar
mmm, algm & clebemf um .», Wma ºrdem do da, «a alma: o
n cação a» ww) memmo nu Cºnsema da aammslmçàu da CMA
pam“) em submundo eu mesmº“ Mame» Vamnczlus. Infame-
çócs Gurmsí _mmkam ªº a Élsonswàc nas acionistas. a me du
Myanma. 35 mmm-Www & ditumbnm'â Mamma ii MWM?“
colmenws 6.1 oww ao Dm. m um Im mica—m Rw as: unam N
(lc xum'a ea amu, Rubem Vaãcouclins, ,a: “um

mmm-sim um Camªmu (! sumo» «- bmw. ua».cura,— oauuammnwu _ 1. armas;
Lando mmwcmnmo Amam!

Dr: «wwe um o «:;me na gv, ao m e'. Do usam %,:; assumo u omnes?» mma mmm, vem msm me dar mwmeaº atvmuwmu da 5? dº ax nª, ºu mmm na amam.-.o emnum 04: vrmmw wmmmmxa talãº me» apleaantaaas ox
um»; mmm mamas Mia empresa consumam consuma
RIA YREVNAMENTO sm sawços as RDELETRONIGOS LTDA—
ME. (mm!» nº em: no mmmwou wo, "Nºrmandº que os
rum naum. manmnad mm da mama mmmmma W pm»
num na mm:—arca Du mueeicrlõnims, mmao aº taum Amar»
sam nw_mmam, uomeom na. uuueosmos.um , enem 94, uouawwá, um,,»aoaaª pa, uommanjv,
Lupus/aan os um,,wmztm. unusneagoz “,, hw,

LWGGRAHCA wma um as»?
CNPJí 2175359er01 14
CONCESSÃO DE UGE ÇA

moGRAFlCA uma um EPP mma oem: me um ou me-
muzo a_n—mui: do mmm _ INEA. & LICENCA os OPERAÇÃO LC
a“ “mas, com mm., am a? de dal/mmm ua zeta, qm: 3 am
(mtu uma «mmaº «warm m lemas metálima, na AVENIDA
mm.—no GOMES, gua _ mumu, munnípbc VÍABORAJ, Flumina
n' emtsaassmmn.

mm
xmce mmcmxçoas S.A,
cupam "= 11,425 mamºnas.

Eaaax » Commandº pm Asmmhlaíl Gen! a. nm.—msm 1-
êmxsm a» uem—.um «. Xukcn Pamcíwçhns SA, . A Xmm ºs»
«mam sa. mas no (mamas sao o n' n,.xzmmmows.
cw anos na Pupª eq Buyswgc, n' se:, mm ;, ma zm. senaum,caº amam, a Jaunírofrls (mmm, mma as «sa-wm-
mms na Sua “* msm, rm mm na clwxuva uma se Emmm
Famema: on :» amy; ne Debemwen Slalom, não emma”
» . Mªs, em sw: uma, ca Esme Qwogmfà , ocm Gamma
Ram, pam mmm-pau cam—._— com memos Resuuns, m wmos a»
msm—ça: cw r? mm, .a man Parªumcôqs sp.. í'Esmrum ne
Emma->, .= wurwmmr m [msm-Wma Geral. A na realizar em !-
ewmuàc m dia os da lm se ama. ris. :: «em na gm da
emma, um asnnwem sacra: (.) A emma: soam—ção de Van-

fls. 47/184
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Ç PROMPT PARTiCiPAÇÓES S.A.
CNPJ/MF; Ú239244958601—GQ

Lagoa Azul Energética S.A.
crm mas “mesmoo—«es

n:: mem

az: » mmmmwmm.,» e» guiam & mg,,mmm,
. mm,-mmm & namnmnwcwswm
mmm m— wdn & www,,“ «tal
ummm na mmm

”,,,“, ,

; w,, do ,,,,» _ ”ªmººº“ “
; ,um—m W.
, _

,
.

í
_ ,

% .

, cow“,
MW

Energetlca Ponte Alta 8 A
mm 01,59: mmm

"vamusmãzmsíbmrã R$ uzlt. , ,;uxzvmssgmww
ªromas nw: 'nx'murm . wmv an ma.-mao

,,,,ç, ,...»
_
nmwnmvc

; uma“:
3 «mmm,»

”um“
Tam: ,,0 www, vn'rmmm—huu ,.,
:mmrynmmk www. ,_ «,na»,Mpmiummwnww _, w

m trªuma. «m;,Amã,,mnmsmn
“mas, __cm na; amenªs çom ,,,

«_ ,

cum:
mm mmm ,, crivº»
_ ::, :.»

;, «,,» m, “ vaz/nx ,,,,Zí»
*mrmwrz —' «,.»manjar—.º; caze

ma,, "abandonªm“;
,, wc,,ogmmgvmsgau,
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couvâmo DE CONSIGNAÇÃO EM

FOLHA DE PAGAMENTO ENTRE o
[nome no ÓRGÃO] E A MONGERAL
mason SEGUROS E pnsvmêncm S.A.

Pelo presente instrumento particuiar, as partes doravante nomeadas, de um lado:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÉNCiA SA., com sede na cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Travessa. Belas Artes nº 15, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.608308/0001—73,
neste ato representado por seus procuradores, na forma de seu Estatuto Social, os Srs. MARCO
ANTÓNIO GlORGETTl, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 26.402,953—9 iPP/RJ e
inscrito junto ao CPF sob o nº 0996793885? e ROBSON PACHECO DA SILVA, brasileiro, portador
da carteira de identidade nº 071880884 IFP/RJ e inscrito junto ao CPF sob o nº 678.40205764,
doravante denominada simplesmente (”MAG SEGUROS”);

e de outro lado:

[NOME no ÓRGÃO], localizado à rua [ENDEREÇO comprem], inscrito no cNPi/MF sol) nº
[NÚMERO DOCNPJ], representado pelo Sr. (HOMEoofiãiaenesemmrasi LEGALGH, na forma
dos seus atos constitutivos, inscrito junto ao CPF sob o nº [CPFBO REPRESENTANTE], doravante
denominada simplesmente (”CONSlGNADOR”)

MAG SEGUROS e CONSlGNADOR, resolvem celebrar o presente o Convênio de Consignação em
Foiha de Pagamento ("Convênio”), estabelecendo as condições para averbação pelo
CONS!GNADOR, dos prêmios relativos aos planos de seguros de vida e/ou das contribuições dos
planos de previdência privada complementar (”Produtos MAG SEGUROS”), instituídos e garantidos
pela MAG SEGUROS aos servidores do CONSlGNADOR.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Convênio tem por objeto estabelecer as condições do processamento dos
descontos em folha de pagamento dos servidores do CONSIGNADOR em favor da MAG SEGUROS,
em virtude da adesão dos servidores aos Produtos MAG SEGUROS.

1.2, No que tange à consecução do objeto deste Convênio, o CONSIGNADOR figurar—sea na
condição de inteweniente entre a MAG SEGUROS e o servidor, apenas no que tange ao
processamento dos descontos inerentes e devidos em função das obrigações contratuais
estabelecidas entre os servidores e a MAG SEGUROS,

1.3, Os descontos serão autorizados individualmente pelos servidores em favor da MAG
SEGUROS, e serão feitos através da subscrição das respectivas propostas de contratação e
requerimentos de averbação, devendo ainda, obedecer às condições contratuais dos Produtos
MAG SEGUROS,
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5.1.1. Os descontos em folha de pagamento dos servidores serão feitos por meio de
códigos especincos da MAG SEGUROS, de modo que fiquem segregados os valores destinados
aos planos de seguro e previdência.

5.2. Efetuar o devido repasse dos valores descontados dos servidores a titulo de pagamento de
prêmio e/ou contribuição em favor da MAG SEGUROS, até oXX dia útil do— mês subsequente ao
pagamento da respectiva folha, através de depósito bancário na conta corrente nº 1678-0, Banco
do Brasil, Agência nº 1912-7, de titularidade da MAG SEGUROS.

5.3. Aceitar as alterações de valores dos respectivos descontos, decorrentes das atualizações
monetárias e reajustes, no mês de maio de cada ano, conforme previsto nas condições contratuais
dos Produtos MAG SEGUROS, previamente autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados
- SUSEP, na forma da legislação em vigor.
5.4, O CONSIGNADOR não assumirá qualquer responsabilidade sobre os Produtos MAG

SEGUROS garantidos pela MAG SEGUROS aos seus servidores, ressalvadas, as obrigações e
responsabilidades assumidas por este em razão da celebração deste Convênio,

CLÁUSULA SEXTA — DOS ASPECTOS GERAIS

6.1. Os valores relativos aos prêmios e/ou contribuições oriundos da adesão dos servidores aos
Produtos MAG SEGUROS serão descontados, através do sistema de desconto em folha de
pagamento do CONSIGNADOR, sob o código próprio, específico e homologado exclusivamente em
favor da MAG SEGUROS.

6.2. O servidor que desejar cancelar e/ou alterar o seu desconto, deverá fazê-lo diretamente
junto à MAG SEGUROS, salvo casos especiais a critério do CONSlGNADOR, quando este poderá
fazê-lo diretamente no Departamento competente. Nesta hipótese, a MAG SEGUROS deverá ser
imediatamente comunicada, para que possa tomar as providências cabíveis,

6.3. O presente Convênio poderá ser alterado ou modificado, observando o interesse das
partes, mediante celebração de Termo Aditivo.

6.4. As Partes obrigam-se & guardar sigilo das informações colocadas à sua disposição, não
podendo divulga—las & terceiros sem anuência expressa do titular das informações.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA ViGêNCIA

7.1. O presente Convênio vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados de sua
assinatura, podendo ser prorrogado automaticamente, por sucessivos e iguais períodos, desde
que as Partes não se manifestem em contrário com 30 (trinta) dias de antecedência ao
vencimento do período de vigência.

7.2. É facultado às Partes denunciar o presente Convênio a qualquer tempo, mediante simples
aviso por escrito com antecedência de, no minimo, 45 (quarenta e cinco) dias, que implicará na
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10.2. A eventual omissão ou tolerância de qualquer das Partes em exigir () rigoroao
cumprimento de todos os termos e condições deste Convênio não constituirá novação ou renúncia
de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempº;

10.3, As partes obrigamse a cumprir os termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei

13.709/2018), cujos deveres e direitos de cada uma a respeito do tratamento de dados pessoais
dos servidores estão amplamente previstos no Anexo ( (Do tratamento dos Dados Pessoais).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — Do FORO

Fica eleito o foro da cidade de [lNSERlRL como competente para dirimir quaisquer questões.

E por estarem assim justos e contratados, declaram-se cientes e esclarecidos quanto às cláusulas
deste contrato, firmado em 02 (duas) vias de igual teor e forma,

[ESTA;DO]_,__de :,
*

bde 20_.

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÉNCIA S.A.

p.p. Srs. Robson Pacheco da Silva e Marco Antônio Giorgetti

[NOME COMPLETO oo õRêâO—VCONSJGNADOR]

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
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Tratamento dos Dados de Clientes, investigação ou qualquer outro ato de uma entidade
reguladora ou da Autoridade Nacionai de Proteção de Dados (“ANPD”).

1.2. DAS DECLARAçõES. As Partes reconhecem e concordam que:

(i) para a execução do objeto deste Contrato, a MAG SEGUROS e o CONSIGNADOR atuam
como lio-Controladores dos Dados de Clientes, cada um tomando as decisões
relacionadas ao Tratamento dos Dados de Clientes necessários para a execução do
Contrato estabelecido com o Titular no que se refere às suas atividades próprias;

(ii) a MAG SEGUROS e o CONSlGNADOR deverão ser considerados, cada um, responsáveis
pelo Tratamento dos Dados de Clientes, no âmbito cada qual de sua atuação, aplicando—
se as Cláusulas presentes neste instrumento ao Tratamento dos Dados de Clientes;

(iii) garantem a observância e o cumprimento dos direitos dos titulares conforme previstos na
Legislação Aplicável.

1.3. Tanto a MAG SEGUROS quanto o CONSlGNADOR são responsáveis pela conformidade com a
LGPD e comprometem—se a cumprir a Legislação Aplicável nos limites de suas responsabilidades.

1.4l Nenhuma disposição deste instrumento proibírá ou de qualquer forma restringirá as Partes de
cumprir as obrigações que lhes sejam aplicáveis e se encontrem previstas na Legislação Aplicável.

15. DAS MEDIDAS DE SEGURANQ. As Partes se obrigam a aplicar medidas técnicas e administrativas
adequadas para proteger os Dados de Clientes contra destruição, acidental ou ilícita, perda
acidental, alteração, difusão ou acesso não autorizados e contra qualquer outra forma de
tratamento ilícito, sempre com um nível de segurança adequado aos riscos que o tratamento
implica para os Titulares de Dados Pessoais, tendo em conta as técnicas mais avançadas, os custos
de aplicação e a natureza, o âmbito, e contexto e as finalidades do Tratamento, bem como os
riscos, probabilidade e gravidade variável para os direitos e liberdades das pessoas naturais. Essas
medidas devem compreender, peio menos, as seguintes capacidades:

a) de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliência permanentes
dos sistemas e dos serviços de tratamento;

b) de detectar um Incidente envolvendo Dados de Clientes, resolve-los e relata-los
imediatamente à outra Parte;

c) de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos Dados de Clientes deforma tempestiva
no caso de um incidente físico ou técnico;

cl) de estabelecer um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia das
medidas técnicas e organizativas para garantir a segurança do tratamento.

1.5.1. No que se refere aos seus colaboradores, as Partes asseguram, reciprocamente, que:
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19. Do DEVER DE CoopeRAgÃo. As Partes fornecerão entre si, mediante pedido razoável:

1.9.1, Assistência, informação e cooperação razoáveis, conforme necessário e solicitado pela outra
Parte, no sentido de assegurar o cumprimento das suas obrigações legais relativas à segurança do
Tratamento, à comunicação de um incidente ou uma Violação de Dados Pessoais, a avaliação de
impacto sobre a proteção de dados, ao atendimento de resposta a pedidos, reclamações e

requerimentos de Titulares, autoridades competentes ou terceiros, apenas conforme seja
necessário para permitir que a outra Parte cumpra com as suas obrigações nos termos da
Legislação Aplicável relacionada aos Dados de Clientes objeto do Contrato.

1.9.2. Documento que evidencie o cumprimento das suas obrigações de tratamento de dados em
relação aos dados de clientes objeto do contrato no prazo de trinta dias corridos ou em prazo
determinado pela Legislação Aplicável ou, ainda, em requerimento oficial das autoridades
competentes, de forma a permitir que as Partes, ou seus auditores independentes, possam
cumprir com solicitações ou requisições das autoridades competentes, sejam administrativas ou
judiciais, ressalvados os segredos comerciais, industriais e propriedade intelectual de qualquer das
Partes.

1.10. Do ATENDIMENTO AOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS. Se qualquer uma das Partes receber
qualquer pedido ou reclamação diretamente de um Titular, das autoridades competentes ou de
terceiros, a Parte destinatária deverá responder a tal pedido ou reclamação nos termos da
Legislação Aplicável, desde que o objeto do pedido ou reclamação seia relacionado ao seu âmbito
de atuação.

1.101. Não obstante, se o pedido ou a reclamação for relacionado aos Dados de Clientes
compartilhados entre as Partes, considerando a posição de (:o-Controladores exercida entre as
Partes por força do objeto deste Contrato, a Parte destinatária do pedido ou reclamação deverá,
imediatamente e nos termos da legislação aplicável, notificar a outra Parte para alinhar o
procedimento e resposta ao pedido ou reclamação do Titular em questão.

1.11. Do REGlSTRO DAS Open/acoes DE TRATAMENTO. As Partes, considerando a posição de Co—

Controladores, deverão cada uma, no que se refere às suas atividades de Tratamento de Dados de
Clientes, manter registro escrito das seguintes operações:

a) de todos os papéis. e responsabilidades pelo Tratamento de Dados de Clientes definidos e
atribuidos que serão revisados e atualizados periodicamente;

b) das transferências internacionais de Dados de Clientes & países terceiros, incluindo a

informação sobre o país/organização de destino, e no caso das transferências indicadas
no art. 33 da LGPD, a documentação que comprove a adequação das garantias
necessárias, quando aplicável e na forma que vier a ser regulamentado pela ANPD;

c) do compartilhamento dos Dados de Clientes a terceiros, incluindo toda a documentação
que comprove a adequação das garantias necessárias, quando aplicável.
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1.142. Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, a Parte lnfratora também incorrerá
nas penalidades descritas na cláusula 1.1.4.1 acima, na hipótese de a Parte infratora:

a) permitir a terceiros o acesso aos Dados Pessoais ou efetuar qualquer comunicação,
utilização ou outra forma de tratamento dos Dados Pessoais, por si ou por terceiro, de
forma diversa a que dispõe este Contrato;

b) destruir, perder, alterar, divulgar ou dar acesso não autorizados ao Dados de Clientes
por falta de aplicação de medidas técnicas ou administrativas de proteção dos dados
pessoais convencionadas neste Contrato ou na LGPD;

c) não notificar a outra Parte de um incidente de Violação de Dados Pessoais conforme
disposto neste Contrato.

1.15. DlSPOSIçõES GERAiS. O presente Contrato não transfere a propriedade ou controle dos dados
de uma Parte à outra ou Dados de Clientes de uma Parte à outra. Os Dados gerados, obtidos ou
coletados a partir da prestação dos Serviços ora contratados são e continuarão de propriedade de
cada Parte, inclusive sobre qualquer novo elemento de Dados, produto ou subproduto que seja
criado a partir do tratamento de Dados estabelecido por este Contrato.

1.1541. Caso exista modificação dos textos legais acima indicados ou de qualquer outro de forma
que exija modificações na execução das atividades ligadas a este Contrato, as Partes deverão
adequar'se às condições vigentes. Se houver alguma disposição que impeça a continuidade do
Contrato conforme as disposições acordadas, a Parte envolvida deverá notificar formalmente a

outra Parte este fato, a qual terá o direito, se assim o quiser, de resolver o presente Contrato sem
qualquer penalidade, apurando—se os valores devidos até a data da rescisão.

1.5.2. Se qualquer legislação nacional ou internacional aplicávei ao tratamento de Dados Pessoais
no âmbito do Contrato vier a exigir adequação de processos e/ou instrumentos contratuais por
forma ou meio determinado, as Partes desde já acordam em celebrar termo aditivo escrito neste
sentido,

1.1.5.3. Qualquer alteração relacionada ao Tratamento de Dados de Clientes ou qualquer outra
disposição relacionada à proteção de dados prevista nas Cláusulas acima deverá ser celebrada
entre as Partes por escrito por meio de termo aditivo ao presente instrumento.

fls. 109/184



Olâmara !iiunírípal he iKíheírãn íãretn
ªfetam hz %ãn igauln

Ganrhmahnrm câhxmmªtrahha
Processo nº: .010 2021

Promovente: MAG Seguros e Previdência SA

Assunto: Concessão de código para consignação em folha de pagamento

Trata—se de documento encaminhado pelo Sr. Daniel Petelinkar Superintendente
Comercial da MAG Segurose Previdência S/A referente a solicitação para concessão de
código para consignação em folha de pagamento nesta Casa de Leis, visando a contratação
de previdência complementar por partes dos servidores deste Poder Legislativo.

Preliminarmente, encaminhe—se à Egrégia Presidência desta Casa de Leis, para
ciência e manifestação acerca do interesse do convênio supracitado.

Saliento que em caso de interesse, o presente expediente deverá ser previamente
apreciado pela digna Coordenadoria Juridica desta Câmara Municipal e, em caso (ie

manifestação favorável, deverá a Coordenadoria Legislativa elaborar Projeto de Resolução

que autoriza a Câmara Municipal de Ribeirão Preto a celebrar o referido convênio,

Ribeirão Preto, 06 de dezembro de 2021

. é.“ /Som memyx DizSmam
CoonngNAnarí—Anmmsmmvo
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Proc. ;

FL
. ,

Rub“. , ,,

A COORDENADORIA JURÍDICA

Segue para conhecimenta, manifegtaçãa & encaminhamentºs cabíveis.

97/12/3021

Verea or ESS'ANDRO MARACA
Presidcnte da Câmzíra Municipal de Ribeirãº Preto
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Processo nº: 1.010 (2021

Promovente: MAG Seguros e Previdência SA

As______sunto: Concessão de código para consignação em folha de pagãmemw»

Tendo em vista a manifestação da digna Coordenadoria Juridica às fls. 70/75,
encaminhe—se o presente expediente à Egrégia Presidência desta Casa de Leis, para
manifestação acerca do interesse do convênio para concessão de código para consignação
em folha de pagamento nesta Casa de Leis.

A ós retorne-se à esta Coordenadoria Administrativa.

Ribeirão Preto, 15 de dezembro de 2021

& ;
Assinado de forma digital por JONATAS

' ' SAMUEL SILVA DE SOUZÁI30902361848
Dados: 2021.12.15 1714811 9 —03'00'

zmcípal [ ihetrân Freio
JONATAS SAMUEL SILVA DE SOUZA
COORDENADOR ADMINISTRATIVO
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Ã COORDENADORÍA ADMINISTRATIVA

Conmnne análâsejurídica, informo que há imeresse na celebração do referido com'énín. nos
termos permitidos na lei.

16/1312821

"x.) ;*

Vereador ALE?“ _ W
NÉARACA

Presidente da C ª 'a Mumçipàí de Ribeirãe Prem

fls. 119/184



tioud

PROJETO DE LEI DESPACHO

EMENTA:

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA
VIVA, DESTINADA A PROMOVER A PRODUÇÃO E A
DIFUSÃO DA CULTURA E O ACESSO AOS DIREITOS
CULTURAIS DOS DIFERENTES GRUPOS E COLETIVOS,
RECONHECER MESTRES E MESTRAS DOS SABERES E

FAZERES DAS CULTURAS TRADICIONAIS E POPULARES
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PLOOSMIGIC

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte: Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Protocolo Geral nº 2171/2021
Data: 18/05/2021 Horário: 10:34

LEG - PL 118/2021
CAPÍTULO | - DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS

Art. 1º Esta Lei institui a Política Municipal de Cultura Viva (PMCV), em conformidade com o caput do
art. 215 da Constituição Federal e com a Lei nº 13.018 de 22 de julho de 2014, que institui a Política
Nacional de Cultura Viva, tendo como base a parceria com a União, com o Estado de São Paulo e com
a sociedade civil no campo da cultura, com o objetivo de ampliar o acesso dos munícipes às condições
de exercício dos direitos culturais,

Art. 2º São objetivos da Política Municipal de Cultura Viva:

| - garantir o pleno exercício dos direitos culturais aos cidadãos ribeiráopretanos,
dispondo-lhes os meios e insumos necessários para produzir, registrar, gerir e
difundir iniciativas culturais;
! - estimular o protagonismo social na elaboração e na gestão das políticas públicas
da cultura;
Hl - promover uma gestão pública compartilhada e participativa, amparada em
mecanismos democráticos de diálogo com a sociedade civil,
IV - consolidar os princípios da participação social nas políticas culturais;
V - garantir o respeito à cultura como direito de cidadania e à diversidade cultural
como expressão simbólica e como atividade econômica;

TODASAS VOZES
PSCBIBERAO PRETO
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Vi - estimular iniciativas culturais já existenies, por meio de apoio e fomento, no
Município de Ribeirão Preto/SP;
VH - reconhecer e valorizar mestres e mestras dos fazeres e saberes culturais
tradicionais e populares do Município de Ribeirão Preto;
VI! - promover o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural,
ix - potencializar iniciativas culturais, visando & consirução de noves valores de
cooperação e solidariedade, e ampliar instrumentos de educação:
X - estimular a exploração, o uso e a apropriação dos códigos, linguagens aríísiicas
e espaços públicos e privados disponibilizados para a ação cultural,
XI - integrar, estimuiar e potencializar o exercício e a prática dos direitos culturais
nas unidades escolares do município de Ribeirão Preto/SP.

Art. 3º A Política Municipal de Cultura Viva tem como principais beneficiários:

| - agentes culturais, ariistas, professores, mestres e mesiras da cultura popular s
quaisquer grupos sociais e indivíduos que desenvolvam ações de arie, cultura,
comunicação, esporie e educação;
ii - grupos em situação de vulnerabilidade social e com acesso restrito aos recursos
públicos e privados e aos meios de comunicação;
ill - comunidades tradicionais indígenas, rurais, quilombolaseitinerantes,
MY - estudantes da rede pública do município de Ribeirão Preto/SP, crianças e
adolescentes, jovens e idosos de todos os segmentos sociais;
V - grupos e agentes sociais e culturais em que estiverem caracierizadas ameaças
a sua identidade cullural e social.

CAPÍTULO ll - DA COMPOSIÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA VIVA

Art. 4º A Politica Municipal de Cullura Viva compreende os seguinies órgãos, instâncias e
instrumentos:

| - Pontos de Cultura: entidades jurídicas de direito privado sem fins lucraiivos,
grupos ou coletivos sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, que
desenvolvame ariiculem atividades culturais em suas comunidades;

ii - Pontões de Cultura: entidades com constituição jurídica, de nalureza/finalidade
cultural e/ou educativa, que desenvolvam, acompanhem e ariiculem atividades
culturais, em parceria com as redes regionais, identitárias e iemáticas de pontos de
cullura e oulras redes femáticas, que se destinam à mobilização, à troca ds
experiências, ao desenvolvimento de ações conjuntas com o governo local e à
articulação entre os diferentes pontos de cultura, que poderão se agrupar em nível
estadual e/ou regional ou por áreas temáticas de inleresse comum, visando &

capacitação, ao mapeamento e a ações conjuntas;

Ill - Fórum ou Rede Municipal de Pontos e Pontões de Cultura: movimento social
composto pelos pontos, ponitões e mestras e mesires, cadastrados e ceriificados
pela PMCV, e que se organizam enquanto instância de deliberação da scciedade
civil integrante da PMCM

V - Cadasiro Municipal de Ponios e Poniões de Cuillura: é o instrumento de adesão,
mapeamento e base de dados da PMCV, integrado pelos grupos, coletivos e
pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e pelas mesiras e mesíres,
que desenvolvam ações culurais e que possuam cerificação simplificada
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concedida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em cooperação com o
Conselho Municipal de Políticas Cullurais;

V - Certificação simplificada de Pontos e Pontões de Cultura, aprovada pelo Comitê
Gestor da PMCV e concedida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em
cooperação com o Conselho Municipal de Políticas Culturais,

VI — Certificação simplificada de mestras e mestres dos saberes e fazeres das
culturas populares e tradicionais, aprovada pelo Comitê Gestor da PMCV e
concedida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em cooperação com o
Conselho Municipal de Políticas Culturais;

VIH - Termo de Compromisso Cultural: instrumento jurídico de pactuação entre a
Prefeitura Municipal e Pontos e Pontões de cultura que estabelecerá as condições
para transferência de recursos;

VE! - Comitê Gestor da Política Municipal de Cultura Viva;

IV - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, como órgão gestor.

8 1º Para ser considerado Ponto ou Pontão de Cuitura e compor a Política Municipal de
Cultura Viva, o Grupo, Coletivo ou Entidade de cultura deverá comprovar 2 (dois) anos de
atividades culturais nas comunidades em que se inserem, cumprir as condições determinadas
nesta lei, solicitar O ingresso no Cadastro da Política Municipal de Cultura Viva para ter sua
solicitação aprovada pelo Comitê Gestor da Política Municipal de Cultura Viva e certificada
pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em cooperação com o Conselho Municipal de
Políticas Culturais, de acordo com critérios públicos previamente definidos;

S 2º Os pontos e pontões de cultura constituem elos entre a sociedade e o Estado, com o

objetivo de desenvolver ações culturais sustentadas pelos princípios da autonomia, do
protagonismo e da capacitação social das comunidades locais.

8 3º As entidades juridicamente constituídas e pessoas físicas representando coletivos e
movimentos culturais e cadastradas como pontos e/ou pontões de cultura poderão requerer
junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo o Termo de Compromisso Cultural
Municipal.

& 4º As entidades juridicamente constituídas e pessoas físicas representando coletivos e
movimentos culturais poderão ser beneficiárias de premiação de iniciativas culturais ou de
modalidade específica de transferência de recursos, conforme oportunidades criadas em
editais públicos específicos.

8 5º Os pontos e pontões de cultura poderão estabelecer parceria e intercâmbio com as
escolas e instituições da rede de educação básica, do ensino fundamental, médio e superior,
do ensino técnico e com entidades de pesquisa e extensão do município de Ribeirão
Preto/SP e região.

8 6º A certificação simplificada prevista nos inciso Ill, Vie V deste artigo deverá considerar a
identificação das entidades e indivíduos e seu histórico nas áreas de cultura, educação e/ou
cidadania no município de Ribeirão Preto/SP.

S 7º Para recebimento de recursos públicos, os pontos e pontões de cultura serão
selecionados por edital público.
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& 8º Serão considerados Grupos, Coletivos ou instituições da Cultura Popular e Tradicional,
aqueles que promovam, valorizem e foriaieçam expressões e manifesiações da cultura
popular ou tradicional, nas mesmas categorias sublinhadas no item acima, sediados na
cidade de Ribeirão Preto.

$ 9º Será considerada Mestra e Mestre a pessoa de grande experiência e conhecimento dos
saberes e fazeres populares, preferencialmenie com mais de 50 anos, residente ou
domiciliado na cidade de Ribeirão Preto e que se reconheça e/ou seja reconhecida por sua
própria comunidade como herdeira dos saberes e fazeres da cullura popular, organizados em
diversas caiegorias, iais como: culinária tradicional, artes da cura e dos ofícios da cultura
tradicional, líder religioso (a) de tradição oral, brincante, tocador de instrumentos, cantadores,
contadores de histórias, cordelistas, trovadores, calangueiros, repeniistas, posias/poeltisas
populares, lideranças de manifestações da cultura popular, outras categorias culturais que
pelo poder da palavra, da imagem, da oralidade, da corporeidade e da vivência, dialoguem,
aprendam, ensinem e tomem-se a memória viva e afetiva da tradição popular, transmitindo
saberes e fazeres culturais de geração a geração, garantindo a ancesiralidade e identidade
co seu povo.

CAPÍTULO Ill - DAS ATRIBUIÇÕES E DAS COMPETÊNCIAS

Visando ao desenvolvimento de políticas públicas inlegradas e à promoção da
interculluralidade, são ações esiruiurantes da Política Municipai de Cultura Viva:

|- intercâmbio e residências artístico-culturais;
ii - cultura, comunicação e mídia livre;
H - cullura, esporte e educação;
PV - cultura e saúde;
Y - conhecimentos tradicionais;
VI - cultura digital;
VH - cultura e direitos humanos;
VIH- economia criativa e solidária
IX - livro, leitura e literatura!
X - memória e pairimônio cultural,
XI - cultura e meio ambiente;
Ai! - cultura e juventude;
Xi! - cultura, infância e adolescência;
XPV - agente cultura viva;
XY - cultura circense;
XVI - expressões aríísticas;
XvVIi - artes de rua;
Xvill - outras ações que vierem a ser definidas em regulamentação pelo órgão
gestor da Política Municipal de Cultura Viva

Art. 6º Para fins da Política Municipal de Cultura Viva, consideram-se objetivos dos:

|- pontas de cultura!
a) poiencializar iniciativas cullurais já desenvolvidas por comunidades, grupos e

redes de colaboração;
b) promover, ampliar e garantir a criação e a produção arlística e cultural;
c) inceniivar a preservação da cultura municipal, estadual, brasileira e de povos

originários;
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d) estimular a exploração de espaços públicos e privados que possam ser
disponibilizados para a ação cultural;

e) aumentar a visibilidade das diversas iniciativas culturais)
f) promover a diversidade cultural brasileira, garantindo diálogos interculturais;
q) garantir acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural,
h) assegurar a inclusão cultural da população idosa;
j contribuir para o fortalecimento da autonomia social das comunidades;
5 promover o intercâmbio entre diferentes segmenios da comunidade;
k) estimular a articulação das redes sociais e culturais e dessas com a educação,
à adotar princípios de gestão compartilhada entre atores culturais não

governamentais e o Estado;
m) fomentar as economias solidária e criativa;
rn) proteger o pairimônio cultural material e imaterial da cidade de Ribeirão

Preto/SP;
o) apoiar e incentivar manifestações culturais populares.

ii - pontões de cultura;
a) promover a articulação enire os pontos de cultura;
bj formar redes de capacitação e de mobilização;
c) desenvolver programação integrada enire pontos de cultura;
d) desenvolver, acompanhar e articular atividades culturais em parceria com as

redes temáticas de cidadania e de diversidade cultural e/ou com os pontos de
cultura;

e) atuar em regiões com pouca densidade de ponios de cullura para
reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos grupos e insiiluições locais;

f) realizar, de forma participativa, levantamento de informações sobre
equipamentos, produtos e serviços culturais locais, para dinamizar a atuação
integrada com es circuitos culturais que os pontos de cultura mobilizam.

Art. 7º Para fins da Política Municipal de Cultura Viva, serão reconhecidos como pontos e pontões de
cultura os grupos e entidades que priorizem:

i-a promoção da cidadania e de uma cultura de paz por intermédio de ações
culurais nas comunidades locais;
il - a valorização da diversidade cultural e municipal, regional brasileira;
it - a democratização das ações e bens culturais;
M - o fortalecimento de experiências culturais desenvolvidas por agentes e
movimentos socioculturais que dialoguem com a comunidade local;
V - o reconhecimento dos saberes, dos fazeres, dos cultivos e dos modos de vida
das populações indígenas e das comunidades rurais, tradicionais, quilombolas e
itinerantes;
Vi-a valorização da infância, adolescência e juventude por meio da cultura;
Vil - a incorporação dos jovens ao mundo do trabalho cultural,
VHI - a inclusão cultural da população idosa por meio da promoção do acesso desse
grupo às manifestações de cultura, da oferia de oportunidades para a sua
participação ativa nas diversas formas de manifestações artísticas e do estímulo so
convívio social em ambientes culturais;
IX - a capacitação e formação continuada dos trabalhadores da cultura;
X - a promoção de programas de capacitação e qualificação do acesso às
tecnologias da informação para a produção e difusão cuiturais,
Xi - o fomento à criação de estruturas locais e assessorias técnicas para
capacitação, planejamento e gestão dos pontos de cullura.

8 1º O reconhecimento dos grupos, coletivos e núcleos sociais comunitários como pontos de
cultura para efeitos desta Lei será efetuado por certificação após seleção pública, prévia e
amplamente divulgada, executada por meio de edital do Município de Ribeirão Preto/SP.
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& 2º Para realizar a avaliação e a seleção dos inscritos, será composta Comissão Julgadora
paritária com membros do Poder Executivo Municipal e com membros da sociedade civil, a
serem designados pelo Poder Executivo e pelo Comitê Gestor da Política Municipal de
Cuitura Viva, respectivamente,

8 3º É vedada a habilitação como pontos e pontões de cultura, de iniciativas individuais de
pessoas físicas, instituições com fins lucrativos, fundações e institutos criados ou mantidos

por empresas, grupos de empresas ou serviços sociais,

& 4º O reconhecimento de indivíduos como mestres e mestras da cultura popular e tradicional

para efeitos desta Lei será efetuado por indicação de terceiros ou autodeciaração, a qualquer
tempo, e deverá ser validado pelo Comitê Gesior da Política Municipal de Cuiiura Viva e
certificado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em cooperação com o Conselho
Municipal de Políticas Culturais.

Art. 8º A Política Municipal de Cultura Viva é de responsabilidade da Secretaria Municipai de Cuitura e
Turismo, na função de órgão gestor representante da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, que
poderá abrir processos de seleção através de editais públicos para distribuição e destinação de
recursos para execução de projetos e ações dos ponios e poniões de cullura e/ou premiação ds
mestras e mestres.

8 1º A Secretaria Municipal de Cullura e Turismo deverá apresentar, anualmente, para O

Comitê Gestor da Política Municipal de Cultura Viva, o plano de meias e investimentos a
serem destinados, conforme disponibilidade orçamentária, à Política Municipal de Cultura
Viva no ano seguinte.

$ 2º A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disporá sobre os critérios gerais de
distribuição e destinação dos recursos, com atenção especial aos custos e procedimentos
cperacionais para elaboração e divuigação das presiações de contas, que serão
simplificadas fundamentadas no cumprimento do objetivo culiural prevísio nos editais.

& 3º Poderão ser beneficiadas entidades integrantes do Cadasiro Municipal de Pontos e
Pontões de Cuilura, nos termos dos planos de trabalho por elas apreseniados, que se
enquadrem nos critérios gerais de distribuição e destinação dos recursos de que frala o 8 2º
deste ariigo.

84º Os pontos e pontões de cultura selecionados terão projetos aprovados por, no minimo,
i2 (doze) meses e, no máximo, 2 (dois) anos, renováveis mediante avaliação pelo órgão
gestor das meias e resultados, e as normas concernentes à presiação de conias
simplificadas e que terão relação como piano de trabalho de cada proponente,

& 5º Nos processos municipais de seleção, é vedada a participação de pontos e pontões de
cultura de instituições que:

| - estejam inadimplentes com a Fazenda Pública Municipal;
il - estejam inadimplentes com a prestação de contas de projeto cultural anterior;
ill - não fenham domicílio no município de Ribeirão Preto.

Art. 9º Compete ac Comitê Gestor da Política Municipal de Cultura Viva:
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| - contribuir na construção de estratégias para a implementação das diretrizes da
Política Municipal de Cultura Viva;
ii - subsidiar a Secretaria Municipal de Educação e Cuilura de Ribeirão Preto na
elaboração, na avaliação das diretrizes e no acompanhamento do Plano Setorial de
Cultura Viva;
HH! - analisar o plano de metas e invesiimentos a serem destinados à Política
Municipal de Cultura Viva no ano seguinte, apresentado pela Secretaria Municipal
de Educação e Cultura;
Iv - definir os critérios de inclusão no Cadastro da Política Municipal de Cultura
Viva;
V - analisar e deliberar sobre as soliciiações de inclusão no Cadastro da Política
Municipal de Cultura Viva, atribuindo a chancela aos grupos culturais que
aencerem aos requisitos necessários para tanto;

- aprovar as certificações de Pontos e Pontões de Cultura e Mestras e Mestresdos saberes e fazeres das culturas populares e tradicionais;
VIH - criar seus Regimentos internos;
Vil - indicar, por meio de eleições enire seus pares, seu coordenador.

Parágrafo único. O Comitê Gestor da Política Municipal de Cultura Viva será composto de
representantes titulares e suplentes do Poder Público e da sociedade civil, nomeados pelo
secretário municipal de Cultura, conforme os segmentos e a forma de escolha indicados a
seguir:

| - três represeniantes do Poder Executivo Municipal, indicados pela Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo;
il - dois representantes dos pontos de cultura, indicados pelo Conselho Municipal de
Política Cultural de Ribeirão Preto.
Hi - um rena das mestras e mestres dos saberes e fazeres populares,
indicado pelo Conselho Municipal de Política Cultural.

CAPÍTULO IV - DO TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL (TCC)

Art. 10º Para a celebração de parcerias e apoio financeiro para execução de projetos culturais de
Ponto de Cultura, Pontão, premiações para mestras e mestres e ou ações estruturantes do Programa
Municipal de Cultura Viva fica instituído o Termo de Compromisso Cultural como instrumento jurídico
que estabelecerá as condições para transferência de recursos, expresso na forma de piano de
trabalho, com identificação e delimitação das ações a serem financiadas, metas, cronograma de
execução fisico-financeira e previsão de início e término da execução das ações ou das fases
programadas.

8 1º Para cada termo de compromisso cultural deverá ser elaborado piano de trabalho que
será parte integrante do aluste, independeniemente de transcrição.

S& 2º A Administração Pública celebrará Termo de Compromisso Cultural (TCC) com
entidades culturais, organizações, coletivos ou grupos selecionados por edital público.

CAPÍTULO V - DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS

Art. 414º O Município, vor meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, é autorizado a transferir
de forma direta os recursos às entidades culturais integrantes do Cadastro Municipal de Pontos e
Pontões de Cultura, selecionados nos editais públicos e pactuados por meio do Jermo de
Compromisso Cultural, com a finalidade de prestar apoio financeiro à execução das ações da Política
Municipal de Cultura Viva
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$ 1º A transferência dos recursos de que trata o caput ficará condicionada à celebração de
Termo de Compromisso Cultural, que deverá contera ideniificação e a delimitação das ações
a serem financiadas, as metas, o cronograma de execução físico-financeira e a previsão de
início e término da execução das ações ou das fases programadas.

8 2º No caso da transferência de recursos de que trata o caput, os recursos financeiros serão
liberados mediante depósio em conias-correntes específicas aberias e mantidas
exclusivamente para esse fim.

8 3º Sem prejuizo da fiscalização de competência dos órgãos de controle interno e externo, a
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo regulamentará as regras de cumprimento do
Termo de Compromisso Cultural de que trata este ariigo e de prestação de contas
simplificada conforme estabelecido no 8 2º do art. 8º desta Lei.

8 4º - No caso de Pontos compostos por grupos de culturas tradicionais e originárias, poderá
ser apresentado projeto para concorrer ao apoio financeiro e firmado Termo de Compromisso
Cultural por meio da oralidade, devendo ser, para tanto, registrado em meio audiovisual.

8 5º - Sendo ligados ao Sistema Municipal de Cultura, os Pontos de Cultura inscritos no
Cadastro da Política Municipal de Cultura Viva ficam dispensados de, ao acessar recursos
públicos oriundos da Política Municipal de Cultura Viva, apresentar certificações ligadas a
outras políticas públicas (como ao Sistema de Educação, de Assistência Social e/ou Saúde),
hem como. ficam dispensados de apresentar certidões de utilidade pública.

& 6º - Poderão ser beneficiárias de premiação de iniciativas culturais e ou transferência de
recursos, grupos informais (sem constituição jurídica), desde que representado por
responsável(is) legal(is) na forma de pessoa física, indicado(s) em reunião específica do
grupo para deliberação da representação, formalizada por meio de ata assinada pelos demais
integrantes do grupo e reconhecida em cartório.

Art. 42º Os editais de Chamamento Público da Politica Municipal de Cultura Viva seguirão modelos a
serem elaborados em consonância entre Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Comitê Gestor da
PMCV e Conseiho Municipal de Políticas Culturais, e disponibilizados em sitio eletrônico pela
Secretaria Municipal de Cultura, especificando, no mínimo:

|- À programação orçamentária que autoriza e fundamenta a celebração da
parceria;

E - O objeto da parceria;

ill - As datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das
proposias;

iv - Os critérios objetivos de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que
se refere à metodologia de pontuação e ao peso airibuído a cada um dos critérios
estabelecidos, se for o caso;

V-O valor previsto para a realização do objeto;

VI - A exigência de pariicipação para a entidade, grupo ou coletivo proponente.

Art. 13º Para realizar a avaliação e a seleção dos inscritos nos editais de chamamento público, será
composta comissão juigadora, infegrada de forma paritária por membros do poder público e
representantes da sociedade civil que serão indicados pelo Conselho Municipal de Pofíticas Culturais e
Fórum ou Rede Municipal de Cultura Viva, se este houver estabelecido.

Art, 44º A avaliação e seleção dos projetos culturais observarão:
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| - A adequação do projeto cultural apresentado aos objetivos e prioridades da
Política Municipal de Cullura Viva, com especial atenção aos benefícios culturais,
sociais e econômicos oferecidos às comunidades envolvidas, bem como à
capacidade técnica de realização do projeto cullural, de acordo com critérios e
pontuações definidos em edital:

if - Como beneficiária a sociedade, e prioriiaramente os povos, grupos,
comunidades e populações em situação de vulnerabilidade social e com reduzido
acesso acs meios de produção, registro, fruição e difusão cultural, que requeiram
maior reconhecimento de seus direitos humanos, sociais e culturais ou no caso em
que esiiver caracterizada ameaça a sua identidade cultural,

Hi - A distribuição equitativa dos recursos a serem aplicados na execução da
Política.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15º - O Executivo regulamentará a presente lei no que couber.

Art. 16º As despesas decorrentes desta lei correrão por dotação orçamentária própria, suplemeniada se
necessário, quando previstas pelo executivo na Lei Orçamentária Anual.

Art. 17º Esta Lei entrará em vigor na daia de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Sala de sessões, 17 de maio de 2021.

TEil
É auilimo

RAMON FAUSTINO
VEREADOR E CO-VEREADORES DO
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JUSTIFICATIVA

Q presente Projeto de Lei busca forialecer e ampliar a estrutura transformadora que são os
Pontos de Cuitura, adequando a legislação no âmbito municipal a Lei Federal 13.018/14, sancionada
em julho de 2014, consolidando a estratégia de reconhecer os saberes e fazeres culturais dos
segmentos excluídos do acesso às políticas públicas de cultura, favorecendo o protagonismo das
culturas populares, das culturas indígenas, da cultura afro-brasileira, dos povos e comunidades
tradicionais, dos grupos e coletivos artísticos, da cultura digital, da economia solidária, da
capacidade de atuação em rede dos coletivos jovens, e das expressões de saberes e
conhecimentos protagonizados pelos mestres e mestras, grupos e comunidades que enriquecem a
diversidade cultural Brasileira, denire tantos ouiros.

Os Pontos de Cultura são instrumentos estratégicos para dar voz aos hisioricamente
excluídos, colocados à margem dos dados oficiais e dos espaços tradicionais de arie e cultura,
impondo à esirutura pública o desafio de trabalhar com as minorias e com uma gama substancial e
diversa de representantes das expressões culturais brasileiras.

Ribeirão Preto já contou em anos anteriores com uma rede de pontos de cultura e um pontão
que contribuiram intensamente com a atuação cultural do municipio e, estando a alguns anos com
esta rede desestimulada, não pode abrir mão de um instrumento de política cultural de base
comunitária que possibilite efetivamente o exercício dos direitos culturais pelos cidadãos, como o
Programa Cultura Viva.

O papel do poder público não é produzir cultura, mas democratizar acesso e potencializar a
produção cultural para que ela se realize. E preciso oferecer possibilidades para que os diversos e
diferentes agentes culturais produtores de cuíltura possam desenvolver seus fazeres e saberes de
forma livre e igualitária, sobre tudo, universalizar as condições de acesso da população à fruição,
expressão e experimentação da diversidade cultural ribeirãopretana.

A institucionalização que propomos com o Projeto de Lei Cultura Viva Municipal, adequa no
âmbito local o Programa Cultura Viva como uma política de Estado voliada a estimular e fortalecer,
em toda a cidade, uma rede de criação e gestão cultural com base nos Pontos de Cullura,
consolidando uma política cultural de base comunitária e modo permanente, integrada a esfera
Federal e, que possibilite efetivamente o exercício dos direitos culturais ao afirmar o processo cultural
local, forialecendo os elos e uma identidade em rede com atores que hoje participam alivamente das
instâncias de diálogo e gestão compartilhada da política pública de cultura.

E nesse sentido que o Projeto de Lei Cultura Viva Municipal estabelece um novo patamar ao
definir responsabiilidades e novos insirumentos como a ceriificação desvinculada de recursos, via O

Cadastro Municipal dos Pontos e Pontões de Cultura que além de reconhecer e valorizar os grupos,
coletivos e expressões já existentes na cidade, permie mensurar a massa de agentes que
demandam recursos públicos e a microeconomia gerada por eles. institui também, o Termo de
Compromisso Cultural, como novo formato jurídico de parceria, além do acompanhamento e

prestação de contas simplificada dos recursos recebi dos, focada nos resultados estabelecidos no
giano de trabalho.

Vale ressaltar, que compreendendo o cenário alual, O projeto de lei divide a implantação da
Política Municipal de Cultura Viva em duas etapas, sendo a primeira de sonticação dos pontos e
portões de cultura e mestres e mestras da cultura popular e tradicional e possiibilitando que só em
um segundo momento, em um cenário mais favorável, se instale a política de invesiimentes do
município.

Com essa adequação da legislação municipal so contexto nacional, busca-se consituir uma
nova relação entre o Estado e os diferentes setores da sociedade, centrada no diálogo intercultural e
segurança jurídica para a efetivação de parcerias, através da adoção dos já citados instrumentos e
proced! mentos si implificados, cada. vez mais adequados ao campo cuilural e ao perfil do público
envolvido e benefi ciado,

” > ”
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EMENTA: |
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA|VIVA, DESTINADA A PROMOVER A PRODUÇÃO E A|DIFUSÃO DA CULTURA E O ACESSO AOS DIREITOS
CULTURAIS DOS DIFERENTES GRUPOS E COLETIVOS, |

RECONHECER MESTRES E MESTRAS DOS SABERES E |

FAZERES DAS CULTURAS TRADICIONAIS E POPULARES
|! E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PLOOB/21GTC
|

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CAPÍTULO | - DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS

Art. 1º Esta Lei institui a Política Municipal de Cultura Viva (PMCV), em conformidade como caput do
art. 215 da Constituição Federal e com a Lei nº 13.018 de 22 de julho de 2014, que institui a Política
Nacional de Cultura Viva, tendo como base a parceria com a União, com o Estado de São Paulo e com
a sociedade civil no campo da cultura, com o objetivo de ampliar o acesso dos munícipes às condições
de exercício dos direitos culturais.

Art. 2º São objetivos da Política Municipal de Cultura Viva:

| - garantir o pleno exercício dos direitos culturais aos cidadãos ribeirãopretanos,
dispondo-lhes os meios e insumos necessários para produzir, registrar, gerir e
difundir iniciativas culturais;
il - estimular o protagonismo social na elaboração e na gestão das políticas públicas
da cultura;
ti - promover uma gestão pública compartilhada e participativa, amparada em
mecanismos democráticos de diálogo com a sociedade civil;
IV - consolidar os princípios da participação social nas políticas culturais:
V - garantir o respeito à cultura como direito de cidadania e à diversidade cultural
como expressão simbólica e como atividade econômica;
VI - estimular iniciativas culturais já existentes, por meio de apoio € foomento, no
Município de Ribeirão Preto:
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Vil - reconhecer e valorizar mestres e mestras dos fazeres e saberes culturais
tradicionais e populares do Município de Ribeirão Preto;
VIII - promover o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural;
IX - potencializar iniciativas culturais, visando à construção de novos valores de
cooperação e solidariedade, e ampliar instrumentos de educação;
X - estimular a exploração, o uso e a apropriação dos códigos, linguagens artísticas
e espaços públicos e privados disponibilizados para a ação cultural;
XI - integrar, estimular e potencializar o exercício e a prática dos direitos culturais
nas unidades escolares do município de Ribeirão Preto/SP.

Art. 3º A Política Municipal de Cultura Viva tem como principais beneficiários:

! - agentes culturais, artistas, professores, mestres e mestras da cultura popular e
quaisquer grupos sociais e indivíduos que desenvolvam ações de arte, cultura,
comunicação, esporte e educação;
il - grupos em situação de vulnerabilidade social e com acesso restrito aos recursos
públicos e privados e aos meios de comunicação;
HI - comunidades tradicionais indígenas, rurais, quilombolas e itinerantes;
IV - estudantes da rede pública do município de Ribeirão Preto/SP, crianças e
adolescentes, jovens e idosos de todos os segmentos sociais;
V - grupos e agentes sociais e culturais em que estiverem caracterizadas ameaças
a sua identidade cultural e social.

CAPÍTULO Il - DA COMPOSIÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA VIVA

Art. 4º A Política Municipal de Cultura Viva compreende os seguintes órgãos, instâncias e
instrumentos:

! - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) ou outro órgão competente do
Poder Executivo Municipal, como órgão gestor responsáve! pela execução da
Política Municipal de Cultura Viva no município;

! - Conselho Municipal de Política Cultural ou Comitê Gestor da Política Municipal!
de Cultura Viva que poderá ser criado pela SMCT ou outro órgão municipal
competente, para apoio na execução da Política Municipal de Cultura Viva no
município.

ii - Pontos de Cultura: entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
grupos ou coletivos sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, que
desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades;

Iv - Pontões de Cultura: entidades com constituição jurídica, de natureza/finalidade
cultura! e/ou educativa, que desenvolvam, acompanhem e articulem atividades
culturais, em parceria com as redes de pontos de cultura e outras redes temáticas,
que se destinam à mobilização, à troca de experiências, ao desenvolvimento de
ações conjuntas com o governo local e à articulação entre os diferentes pontos de
cultura, que poderão se agrupar em nível estadual e/ou regiona! ou por áreas
temáticas de interesse comum, visando à capacitação, so mapeamento e a ações
conjuntas;
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V - Fórum ou Rede Municipal de Pontos e Pontões de Cultura: movimento social
composto pelos pontos, pontões e mestras e mestres, cadastrados e certificados
pela PMCV, e que se organizam enquanto instância ds deliberação da sociedade
civil integrante da PMCV;

VI - Cadastro Municipal de Pontos e Pontões de Cultura: é o instrumento de adesão,
mapeamento e base de dados da PMCV, integrado pelos grupos, coletivos e
pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e pelas mestras e mestres,
que desenvolvam ações culturais e que possuam certificação simplificada
concedida pelo órgão público municipal competente;

Vi - Certificação simplificada de Pontos e Pontões de Cultura, concedida pelo
órgão público municipal competente em cooperação com o Cansetho Municipal de
Política Cultural ou Comitê Gestor;

VII — Certificação simplificada de mestras e mestres dos saberes e fazeres das
culturas populares e tradicionais, aprovada pelo Comitê Gestor da PMCV e
concedida pelo órgão público municipal competente em cooperação com o

Conselho Municipal de Política Cultural ou Comitê Gestor;

IX - Termo de Compromisso Cultural: instrumento jurídico de pactuação entre a
Prefeitura Municipal e Pontos e Pontões de cultura que estabelecerá as condições
para transferência de recursos;

S 1º Para ser considerado Ponto ou Pontão de Cultura e compor a Política Municipal de
Cuitura Viva, o Grupo, Coletivo ou Entidade de cultura deverá comprovar 2 (dois) anos de
atividades culturais nas comunidades em que se inserem, cumprir as condições determinadas
nesta lei, solicitar o ingresso no Cadastro da Política Municipal de Cultura Viva para ter sua
solicitação avaliada, aprovada e certificada pelo órgão público municipa! competente em
cooperação com o Conselho Municipal de Políticas Cuiturais ou Comitê Gestor, de acordo
com critérios previamente definidos;

8 2º Os pontos e pontões de cultura constituem elos entre a sociedade e o Estado, com o
objetivo de desenvolver ações culturais sustentadas pelos princípios da autonomia, do
protagonismo e da capacitação social das comunidades locais.

8 3º As entidades juridicamente constituídas e pessoas físicas representando coletivos e
movimentos culturais e cadastradas como pontos e/ou pontões de cultura poderão pleitear
junto ao órgão público municipal competente o Termo de Compromisso Cultural Municipal.

S 4º As entidades juridicamente constituídas e pessoas físicas representando coletivos e
movimentos culturais, assim como mestres e mestras dos saberes e fazeres das culturas
populares e tradicionais, poderão ser beneficiárias de premiação de iniciativas culturais ou
de modalidade específica de transferência de recursos, conforme oporiunidades criadas em
editais públicos específicos.

8 5º Os pontos e pontões de cultura poderão estabelecer parceria e intercâmbio com as
escolas e instituições da rede de educação básica, do ensino fundamental, médio e superior,
do ensino técnico e com entidades de pesquisa e extensão do município de Ribeirão
Preto/SP e região.
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S 6º A certificação simplificada prevista nos inciso Vil e VII! deste artigo deverá considerar a
identificação das entidades e indivíduos e seu histórico nas áreas de cultura, educação e/ou
cidadania no município de Ribeirão Preto/SP.

S 7º Para recebimento de recursos públicos, os pontos e pontões de cultura serão
selecionados por edital público.

8 8º Serão considerados Grupos, Coletivos ou Instituições da Cultura Popular e Tradicional,
aqueles que promovam, valorizem e fortaleçam expressões e manifestações da cultura
popular ou tradicional sediados na cidade de Ribeirão Preto.

8 9º Será considerado Mestra e Mestre a pessoa de grande experiência e conhecimento dos
saberes e fazeres populares, residente ou domiciliado na cidade de Ribeirão Preto e que se
reconheça e/ou seja reconhecida por sua própria comunidade como herdeira dos saberes e
fazeres da cultura popular que pelo poder da palavra, da imagem, da oralidade, da
corporeidade e da vivência, dialoguem, aprendam, ensinem e tornem-ss a memória viva e
aíetiva da tradição popular, transmitindo saberes e fazeres culturais de geração a geração,
garantindo a ancestralidade e identidade do seu povo.

$ 10º O Comitê Gestor da Política Municipal de Cultura Viva, quando da sua criação pelo
órgão público municipal competente, será composto de forma paritária por representantes
titulares e suplentes do Poder Público e da Sociedade Civil.

CAPÍTULO Hll - DAS ATRIBUIÇÕES E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 5º Visando ao desenvolvimento de políticas públicas integradas e à promoção da interculturalidade,
são ações estruturantes da Política Municipal de Cultura Viva:

| - intercâmbio e residências artístico-culturais;
! - cultura, comunicação e mídia livre;
HI - cultura, esporte e educação;
IV - cultura e saúde;
V - conhecimentos tradicionais;
Vi - cultura digital;
VI! - cultura e direitos humanos;
VIII - economia criativa e solidária;
IX - livro, leitura e literatura;
X - memória e patrimônio cultural;
X! - cultura e meio ambiente;
XI - cultura e juventude;
XIli - cultura, infância e adolescência;
XIV - agents cultura viva;
XV - cultura circense;
XVi - expressões artísticas;
XVII - artes de rua;
Xvill - outras ações que vierem a ser definidas em regulamentação pelo órgão
gestor da Política Municipal de Cultura Viva.

Art. 6º Para fins da Política Municipal de Cuitura Viva, consideram-se objetivos dos:

i - pontos de cultura:
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a) potencializar iniciativas culturais já desenvolvidas por comunidades, grupos e

redes de colaboração;
b) promover, ampliar e garantir a criação e a produção artística e cultural;
c) incentivar a preservação da cultura municipal, estadual, brasileira e de povos

originários;
d) estimular a exploração de espaços públicos e privados que possam ser

disponibilizados para a ação cultural;
e) aumentar a visibilidade das diversas iniciativas culturais;
f) promover a diversidade cultural brasileira, garantindo diálogos interculturais;
9) garantir acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural;
h) assegurar a inclusão cultural da população idosa e das pessoas com

deficiências;
i) contribuir para o fortalecimento da autonomia social das comunidades;
|) promovero intercâmbio entre diferentes segmentos da comunidade;
k) estimular a articulação das redes sociais e culturais e dessas com a educação;

adotar princípios de gestão compartilhada enire atores culturais não
governamentais e o Estado;

m) fomentar as economias solidária e criativa;
n) proteger o patrimônio cultural material e imaterial da cidade de Ribeirão

Preto/SP;
0) apoiar e incentivar manifestações culturais populares.

!l - pontões de cultura;
a) promover a articulação entre os pontos de cultura;
b) formar redes de capacitação e de mobilização:
c) desenvolver programação integrada entre pontos de cultura;
d) desenvolver, acompanhar e articular atividades culturais em parceria com as

redes temáticas de cidadania e de diversidade cultural e/ou com os pontos de
cultura;

e) atuar em regiões com pouca densidade de pontos de cultura para
reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos grupose instituições locais;

f) realizar, de forma participativa, levantamento de informações sobre
equipamentos, produtos e serviços culturais iocais, para dinamizar a atuação
integrada com os circuitos culturais que os pontos de cultura mobilizam.

Art. 7º Para fins da Política Municipal de Cultura Viva, serão reconhecidos como pontos e pontões de
cultura os grupos e entidades que priorizem:

| - a promoção da cidadania e de uma cultura de paz por intermédio de ações
culturais nas comunidades locais;
H - a valorização da diversidade cultural e municipal, regional brasileira;
Hi - a democratização das ações e bens culturais;
Iv - o fortalecimento de experiências culturais desenvolvidas por agentes e
movimentos socioculturais que dialoguem com a comunidade local;
V - o reconhecimento dos saberes, dos fazeres, dos cultivos e dos modos de vida
das populações indígenas e das comunidades rurais, tradicionais, quilombolas e
itinerantes;
VI - a valorização da infância, adolescência e juventude por meio da cultura;
VIl - a incorporação dos jovens ao mundo do trabalho cultural;
VIE - a inclusão cultural da população idosa por meio da promoção do acesso desse
grupo às manifestações de cultura, da oferta de oporiunidades para a sua
participação ativa nas diversas formas de manifestações artísticas e do estímulo ao
convívio social em ambientes culturais;
IX - a capacitação e formação continuada dos trabalhadores da cultura;
X - a promoção de programas de capacitação e qualificação do acesso às
tecnologias da informação para a produção e difusão culturais;
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XI - o fomento à criação de estruturas locais e assessorias técnicas para
capacitação, planejamento e gestão dos pontos de cultura.

$ 1º O reconhecimento dos grupos, coletivos e núcleos sociais comunitários como pontos de
cultura para efeitos desta Lei será efetuado por certificação após seleção pública, prévia e
amplamente divulgada, executada por meio de chamamento do Município de Ribeirão
Preto/SP e concedida pelo órgão público municipal competente em cooperação com o
Conselho Municipal de Política Cultural ou Comitê Gestor;

S 2º É vedada a habilitação como pontos e pontões de cultura, de inic s individuais de
pessoas físicas, instituições com fins lucrativos, fundações e institutos criados ou mantidos
por empresas, grupos de empresas ou serviços sociais.

8 3º O reconhecimento de indivíduos como mestres e mestras da cultura popular e tradicionai
para efeitos desta Lei será efetuado por indicação de terceiros ou autodeclaração, a qualquer
tempo, e deverá ser avaliada, aprovada e certificada pelo órgão público municipal
competente em cooperação com o Conselho Municipal de Políticas Culturais ou Com
Gestor.

Ar. 8º A Política Municipal de Cultura Viva é de responsabilidade do órgão público municipal
competente designado, na função de órgão gestor representante da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto, que poderá abrir processosde seleção através de editais públicos para distribuição & destinação
de recursos para execução de projetos e ações dos pontos e pontões de cultura e/ou premiação de
mestras e mestres.

8 1º O órgão público municipal competente deverá apresentar anualmente o plano de metas
e investimentos a serem destinados, conforme disponibilidade orçamentária, à Política
Municipal de Cultura Viva no ano seguinte.

$ 2º O órgão público municipal competente disporá sobre os critérios gerais de distribuição e
destinação dos recursos, com atenção especial aos custos e procedimentos operacionais
para elaboração e divulgação das prestações de contas, que serão simplificadas
fundamentadas no cumprimento do objetivo cultural previsto nos editais.

8 3º Poderão ser beneficiadas entidades integrantes do Cadastro Municipal de Pontos e
Poniões de Cultura, nos termos dos planos de trabalho por elas apresentados, que se
enquadrem nos critérios gerais de distribuição e destinação dos recursos de que trata o 8 2º
deste artigo.

8 4º Os pontos e pontões de cultura selecionados terão projetos aprovados por, no mínimo,
12 (doze) meses e, no máximo, 2 (dois) anos, renováveis mediante avaliação pelo órgão
gestor das metas e resultados, e as normas concernentes à prestação de contas
simplificadas e que terão relação com o plano de ação de cada proponente.

S 5º Nos processos municipais de seleção, é vedada a participação de pontos e poniões de
cultura de instituições que:

| - estejam inadimplentes com a Fazenda Pública Municipal:
H - estejam inadimplentes com a prestação de contas de projeto cultural anterior;
Hi - não tenham domicílio no município de Ribeirão Preto.
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CAPÍTULO iv - DO TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL (TCC)

Art. 9º Para a celebração de parcerias e apoio financeiro para execução de projetos culturais de Ponto
de Cultura, Pontão, premiações para mestras e mestres e ou ações esiruturantes do Programa
Municipal de Cultura Viva fica instituído o Termo de Compromisso Cultural como instrumento jurídico
que estabelecerá as condições para transferência de recursos.

$ 1º Para cada termo de compromisso cultural deverá ser elaborado plano de ação que será
parte integrante do ajuste, independentemente de transcrição.

8 2º A Administração Pública celebrará Termo de Compromisso Cultural (TCC) com
entidades culturais, organizações, coletivos ou grupos selecionados por edital público.

CAPÍTULO V - DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS

Art. 10º O Município, por meio do órgão público municipal competente, é autorizado a transferir de
forma direta os recursos às entidades culturais integrantes do Cadastro Municipal de Pontos e Pontões
de Cultura, selecionados nos editais públicos e pactuados por meio do Termo de Compromisso
Cultural, com a finalidade de prestar apoio financeiro à execução das ações da Política Municipal de
Cultura Viva.

$ 1º A transferência dos recursos de que trata o caput ficará condicionada à celebração de
Termo de Compromisso Cultural, que deverá conter a identificação e a delimitação das ações
a serem financiadas, as metas, o cronograma de execução físico-financeira e a previsão de
início e término da execução das ações ou das fases programadas.

& 2º No caso da transferência de recursos de que trata o caput, os recursos financeiros serão
liberados mediante depósito em contas-correntes específicas abertas e mantidas
exclusivamente para esse fim.

8 3º Sem prejuízo da fiscalização de competência dos órgãos de controle interno e externo, o

órgão público municipal competente regulamentará as regras de cumprimento do Termo de
Compromisso Cultural de que trata este artigo e de prestação de contas simplificada
conforme estabelecido no $ 2º do art. 8º desta Lei.

$ 4º - No caso de Pontos compostos por grupos de culturas tradicionais e originárias, poderá
ser apresentado projeto para concorrer ao apoio financeiro e firmado Termo de Compromisso
Cultural por meio da oralidade, devendo ser, para tanto, registrado em meio audiovisual.
& 5º - Sendo ligados ao Sistema Municipal de Cultura, os Pontos de Cultura inscritos no
Cadastro da Política Municipal de Cultura Viva ficam dispensados de, ao acessar recursos
gúblicos oriundos da Política Municipal de Cultura Viva, apresentar certificações ligadas a
outras políticas públicas (como ao Sistema de Educação, de Assistência Social e/ou Saúde),
Sem como. ficam dispensados de apresentar certidões de utilidade pública.
S 6º - Poderão ser beneficiárias de premiação de iniciativas culturais e ou transferência de
recursos, grupos informais (sem constituição jurídica), desde que representado por
responsável(is) legal(is) na forma de pessoa física, indicado(s) em reunião específica do
grupo para deliberação da representação, formalizada por meio de ata assinada pelos demais
integrantes do grupo e reconhecida em cartório.

Art. 11º Os editais de Chamamento Público da Política Municipal de Cultura Viva seguirão modelos a
serem elaborados em consonância entre o órgão público municipal competente e Conselho Municipal
de Política Cultural ou Comitê Gestor, e disponibilizados em sítio eletrônico com as especificações
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necessárias para participação.

Art. 12º Para realizar a avaliação e a seleção dos inscritos nos editais de cnamamento público, será
composta comissão julgadora, integrada de forma paritária por membros do poder público e membros
da sociedade civil.

Art. 13º A avaliação e seleção dos projetos culturais observarão:

! - A adequação do projeto cultural apresentado aos objetivos e prioridades da
Política Municipal de Cultura Viva, com especial atenção aos benefícios culturais,
sociais e econômicos oferecidos às comunidades envolvidas, bem como à
capacidade técnica de realização do projeto cultural, de acordo com critérios e
pontuações definidos em edital:

It - Como beneficiária a sociedade, e prioritariamente os novos, grupos,
comunidades e populações em situação de vulnerabilidade social e com reduzido
acesso aos meios de produção, registro, fruição e difusão cultural, que requeiram
maior reconhecimento de seus direitos humanos, sociais e culturais ou no caso em
que estiver caracterizada ameaça a sua identidade cultural;

tj - A distribuição equitativa dos recursos a serem aplicados na execução da
política.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14º - O Executivo regulamentará a presente lei no que couber.

Art. 15º As despesas decorrentes desta lei correrão por dotação orçamentária própria, suplementada se
necessário, quando previstas pelo executivo na Lei Orçamentária Anual.

Art. 16º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Sala de sessões, 14 de dezembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA

A proposta busca fortalecer e ampliar a estrutura transformadora que são os Pontos
de Cultura, adequando a legislação no âmbito municipal a Lei Federal 43.018/14,
sancionada em julho de 2014, consolidando a estratégia de reconhecer os saberes e
fazeres culiurais dos segmentos excluídos do acesso às políticas públicas de cultura,
favorecendo o protagonismo das culturas populares, das culturas indígenas, da cultura
afro-brasileira, dos povos e comunidades tradicionais, dos grupos e coletivos artísticos, da
cultura digital, da economia solidária, da capacidade de atuação em rede dos coletivos
jovens, e das expressões de saberes e conhecimentos protagonizados pelos mestres e
mestras, grupos e comunidades que enriquecem a diversidade cultural Brasileira, dentre
tantos outros.

Os Pontos de Cultura são instrumentos estratégicos para dar voz aos historicamente
excluídos, colocados à margem dos dados oficiais e dos espaços tradicionais de arie e
cultura, impondo à estrutura pública o desafio de trabalhar com as minorias e com uma
gama substancial e diversa de representantes das expressões culturais brasileiras.

Ribeirão Preto já contou em anos anteriores com uma rede de pontos de cultura e
um pontão que contribuíram intensamente com a atuação cultural do munícipio e, estando a
alguns anos com esta rede desestimulada, não pode abrir mão de um instrumento de
política cultural de base comunitária que possibilite efetivamente o exercício dos direitos
culturais pelos cidadãos, como o Programa Cultura Viva.

O papel do poder público não é produzir cultura, mas democratizar acesso e
potencializar a produção cultural para que ela se realize. É preciso oferecer possibilidades
para que os diversos e diferentes agentes culturais produtores de cultura possam
desenvolver seus fazeres e saberes de forma livre e igualitária, sobre tudo, universalizar as
condições de acesso da população à fruição, expressão e experimentação da diversidade
cultural ribeirãopretana.

A institucionalização que propomos com o Projeto de Lei Cultura Viva Municipal,
adequa no âmbito local o Programa Cultura Viva como uma política de Estado voltada a
estimular e fortalecer, em toda a cidade, uma rede de criação e gestão cultura! com base
nos Pontos de Cultura, consolidando uma política cultural de base comunitária e modo
permanente, integrada a esfera Federal e, que possibilite efetivamente o exercício dos
direitos culturais ao afirmar o processo cultural local, fortalecendo os elos e uma identidade
em rede com atores que hoje participam ativamente das instâncias de diálogo e gestão
compartilhada da política pública de cultura.

E nesse sentido que o Projeto de Lei Cultura Viva Municipal! estabelece um novo
patamar ao definir responsabilidades e novos instrumentos como a certificação
desvinculada de recursos, via o Cadastro Municipal dos Pontos e Pontões de Cultura que
além de reconhecer e valorizar os grupos, coletivos e expressões já existentes na cidade,
permite mensurar a massa de agentes que demandam recursos públicos e a
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microeconomia gerada por eles. Institui também, o Termo de Compromisso Cultural, como
novo formato jurídico de parceria, além do acompanhamento e prestação de contas
simplificada dos recursos recebidos, focada nos resultados estabelecidos no plano de ação.

Vale ressaltar, que compreendendo o cenário atual, o projeio de lei divide a
implantação da Política Municipal de Cultura Viva em duas etapas, sendo a primeira de
certificação dos pontos e pontões de cultura e mestres e mestras da cultura popular e
tradicional e possibilitando que só em um segundo momento, em um cenário mais
favorável, se instale a política de investimentos do município.

Com essa adequação da legislação municipal ao contexio nacional, busca-se
construir uma nova relação entre o Estado e os diferentes setores da sociedade, centrada
no diálogo intercultural e segurança jurídica para a efetivação de parcerias, através de
adoção dos já citados instrumentos e procedimentos simplificados, cada vez mais
adequados ao carnpo cultural e ao perfil do público envolvido e beneficiado.

Salientamos que a presente propositura está em conformidade com a o art. 30,
incisos | e |! da Constituição Federal, que prevê:

“Art. 30 - Compete aos Municípios:

!- legislar sobre assuntos de interesse local;

tt - suplementara legislação federai e a estadual no que couber;

(..)º
No mesmo sentido dispõe o artigo 8, alínea “a”, inciso |. da Lei Orgânica do

Município:

“Ari. 80. - Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, não exigida
esta para o especificado na letra "b" deste artigo, dispor sobre as matérias
de competência do Município e, dentre outras atribuições, especialmente:
a) - COMPETÊNCIA GENÉRICA

! - legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a
legislação federal e estadual, no que couber;

(.)”
Pelo exposto, pedimos apoio ao Projeto de Lei, compreendendo a importância da

garantia dos direitos culturais da população ribeirão-pretana.
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ª * '

» mam aPROJETO DE LEI ara Were
&

Nº [202 1 %aema
Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências
bancárias diseonibiíizarem agentes de segurança
privada junto ass terminais de caixas eletrônices,
e dá oeiras providências.

SENHOR PRESIDENTE, apresento a eensíderação desta Casa Legislativa o que
segue:

Art. lº E obrigatória a manutenção de segurança privada, durante o período de
funcionamento dos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos sob a
responsabilidade dos estabelecimentos bancários.

Art. 2º O sisâema de segurança referido no artigo aníeríer incluirá vigiâantes armados,
alarme ligado com os órgãos de segurança pública ou sem a empresa prestadora de serviços
de Vigilância e equipamentos ãe captação de imagens.

Art. 3º O não cumprimento das disposições desta lei sujeitará e infrator às seguintes
sanções:

I— advertência;

H —- multa de 38.800 (des mii) Ufesp”s;
III — na reincidência, () dobre da multa referida no inciso II e suspensão do alvará de

funcionamentº por 30 (trinta) dias;

W —« suspensão de alvará ãe funcionamento expedido peão Município,
Art. 40 Os estabeieeimentos que se enquadrarem no disposro de;—ara íei terão o prazo de

128 (cento e vinte) dias.

Art. Sº A fiseaíízaeão para o cumprimento da presente íei e a aplicação das penaiídades
referidas no artigo 3º ficará a cargo do Poder Executivo, através ée seus órgãos cºmpetentes.

Art óº Esta íei entrara em Vigor 120 (cento e vinte) dias após a data de sua pubíicação
caberá ao Poder Executive reguíamentâ ia a presente lei naqeiie que for necessário
revogadas as áísposíções em centrado

Sala das sessêes, 18 de outub e ãe 29021.

Paulo Me 5 — Vereador

sJPSL

ãmara Municipal de Ribeirão Preto

Protocolo Geral nº 5670/2021
Data: 26110i2021 Horário: 19:18
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Em: ?mjeâe ãe: L fam 5303" ºbjeâivn garamír & aàexaâimânw em relação & ãmegriáade
físiasa às cêimte qua usa ªs ÉÚCâÉS para âer acesso & presiaçãfs fica Sôí'VíÇâ sem segurança e
tranqaâííáaêe mígimagx

Em ama êíiáliãõ prâiiminaf oãsewames que em nesse Municípâe & grande número de
agências bancárias e. caixas eEetrôníoes têm deapeftaât) nºs crâmimses; um nºvo modo de
apegar & axecutar cs Grimm, êcaaígnànda anormais prejm'ãoa & papgíaçãa & também para &

asâmtura bancária.

O referido projew também, grava? e canáribui mm & criaçãg de EXOVOS pªstas ée
izaêaãho, mntríbuindô cam & emmmia & recaparaçâa de 1103ng Municípiº nº cenâsie nacionaã.

àíém Sag qutiíicatâvas anteriores? acrôscenta—se aáaéa, & ccmzçúàucinnaãidade da
matéria que _;já ewâ genda? êmplemeniêâa em 133% mm "

Vªanãeírsme; a íamªaém &, diâmwzê permanema sem a "aº

fªxmônâ "

“iki? (smªmw às: ?gabaíharjºms de Seb
& nêga, xáaae áôãíõ EÉESÉIWJ sms: iegfsíatíw vigogar am masa
'pmgzesiíum,

áãcam && caàegmia
Óàíârmía) que rafefça

simão efêâividadô & esia

%%%st graça «:? apºia gms izabg'szs gargsrpam a aprgvaçãa timª? gmjeãe»

“(©?
[»

Pàzsãâ—«Mgâas

Éfíâreaãar - PSL
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Protocolo Geral nº 5963]
Data: 04l11i2021 Horária:10:40

LEG -

PROJETO DE LEI DESPACHO

EMENTA: DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO “RES —— GATINHOS”—
CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamºs à consideração da Casa o seguinte:

Art.]º Fica por esta iei, declarada de Utilidade Pública Municipal & “Assgcíação
RES—GATINHOSºZ com sede nº munícipia de Ribeirão Pretº.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições
cºntrárias.

vtszAfDWRAv—JÇA
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, 2306/2018 Camprwante de inscriçãoeda SW:-náo Cadastra!

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastra!

Contribuinte,

Caima ós dados de identificação da Pessoa Jgrídica e, se houver áuatquer divergência, pmvidencie junto à
RFB a sua atualização cadastrei. _ .

REPÚBLICA FEDERATÍVADO BRASIL

CÁDASTRQ NACIONÃL DA PESSOA JURÍDKCA

NÚMERO DE !NSCRlçÃO
.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE DATA DE ABERTURA ' .

ãSÁgÉÉSBÍGOGLBQ
.

SITUAÇÃO CÃDÁSTRAL
030512616

' NÚME EMPREWIAL
ASSOCIACAO RES - GATIN HDS '

TITULO Do ESTABELECIM aum (noras os FMTASIA)
'

. J
AssOCIACAO RES « GATINHOS

comes E Descmção DA M'MfB-ADE ECGNÓMICA PRINCIPM.
—

]
“

94. 30-8410- Atividades de associações de defesa de direitos sºciais

CÓDIGO E Bescmçáo “cms ATMQADES ECONOMICAS secumáams
94.98-5-00 « Atividades assºciativas não especificadas anteriormente
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte. %

cómsa E bascmção DA NATUREZA 3%]ch « !

SSB-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO NUMERO COMPÁEASENYO

R TIM LOPES .

.
352

CEP BAIRROIDSSTRITO MbNêCÍPbO UF

14,0?9-190 JARDIM PROFESSOR ANTONIO RlaEtRAD PRETO SP
PÁLOCCI !

ENDEREÇO eusmómcc mir—ona _

ABERTURA.ANAUSE©GMA£L.COM (16) 3234-12903'1116) 3234—1291

m*;
ams FEDERATNO RESPONSÁVEL (em) «

—

[

srrUAçào CADASTRAL ,
DATA DA atuação CADASTRAL

ATIVA emanam -

«aonvo DE slTu AÇÃD cmasTRAL

%[ SITUAÇÃO ESPECW. _ 1 Em. Dig S&TUAÇÃD ESPECIAL JM

. Aprovada: pela Instrução Normativa RFÉ nº 1.470, de 30 de mais deTZGM.

Emitido no dia 230632016 às 14:48:33 (data e hora de Brasííia).
' Página: 111.

à: Cºnsulta“GSA ! Çapitalgããâí ã ª..—ida” i

ªfaga»; Página
mrs :“:me

A RFB agradece a sua visita Para infomações sobre política de privacidade & usb»digne agui.
Atualize sasa página -

hanÁW.receãta.fazenda.gambr!pessosú uridícafcnpjffcmlcmsultaagsp
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hªgª ª yºgª
— Í , , €€€“? %% ªjªATA DA. ASSEMBLEM gama. ÉXTRAQRDÍNAREA "g z z %;

AâãºCiAÇÃG Rãs—azªmz-zcza “ªª % zªz
_— _,

“&

,? % «ªê
ªzªr

* ai?—ªiwa sªº—ªªjª“

zªza vigésima quimica && de) mêez sie abrª da ana da ciais mi? e vânia uªm (ZâãGá/êíxâ'í)
razmiramzszz: de fama virªual através da píataíczrma gmgze mãe?: pale linª: da aíÉfES-BSG

?ªºãííãàfíªªêaâêªímõãziâíê.aâmfbââzâwmàízaêh, ztzs gªresames quae encaminharão pssâsrêczrmema e—maií

% cmmpzmzaçâcz dª prasezzçaz cam & ánaêidade diª? áeàzatszz' & apmxzar as aiªeraçõas nzaczzssáziaa
ao esiatum dã Aaaocêaçâo Res—(Bambas & eªeger para zzz máxima quinquênía cêêzeíczria &

cmgam ãgcaª. Os preâenâes atendezam o aâãtai de convocaçâcz cíaªtaâcz de 04 de àbrií de 2022.
& asaembâaía fai ânâiaªada às dezoiªe hªras sob & preaidêncãa & S?”. Jeão Pauêcz Caatãâm íaazzráa
que daazgmu & mim, Síâvia Lais mpes da ââiva, para secratazªâaz“ o aªa, A?:zerâa & sasaãzzz :; 3%“;

Jasãº fºauâcz faziam sºbre as necessêàadaã de atteraçêes do estatuão; para meíhor agiíicãada cão—sf,

ªrabaíhczs & madernêzaçãa das mecazªzismôs, princípaªmerzm canaídemnde aia difícuíáadàa
impesãasz paia pandamía dc: CGVSS—ªâ, eªe guiãº aàrêm asgzaço gaia caza mêses expusewem
sua Mªias, & em seguâãa a &staiumz refeitº atravéz; de Canstruçâe canjuz'ztaz fai aprºvada gar
unanímââada. Em saguída, fazê reaãizada & despedida do enªãú ªºreaideme, (3 Seznhczr Joâm Fªautoi

<> quª? nâa se canáícªaâgzz mvamente aº cargo am vivência crie sua aiwaê faz—maçãº em mezzªâcêna

veiarinária, zam virtude do seu tempº “wa estar maia ascassa, zt) ame zzz dêãcuiâa de 36532332” mms
mazda—niza, mas se manteve a dâsposêçáa para as trabaíhes, veterinárias quandº cz fer
&eaessária. am geguêôa, ªaª reaíêzaâa a eíeíçáõ aos membms da Dâzeãºzza & de Cúmsezªzº Pªwaêz
com mandam da cinco ama; a parª? da data ãe Ciª? da mas“? de 2323 R&aâizaáa & êâeãçâo ez

cºntadºs oa votos) foram eíeitoa para & dâramfãa 98 seguintes, asaºciades: Preszidema Garºªzna
?aêasçhi Éapmí, saãªeãm, astudarªªaz Rªfa: ª?.ââªâãâ—Q, Gªªrª“: 468.?'1£$.â68«2€3. regiâezªªzfà &

*

Avenida Luiz Eâ—zzarãa “Raizer-zw ??aââg Vªia zm ªaªh &Ébêíªâô ªrma; Vêce—Pz'aâãdante: Wªy—am
Mandança de szza Giiveira, saâteifa, êamáanâez p&râadora cie RGiãízªªHiD—ãªmzzâ, O???
zzamazwªz. r&sídentê à ma ?zancâscs %zicêfzra da Sªva; 285. Jàzáãm Úêzfa Taªãa ãe Cazvaiho,
Ribaézâa Frag; âeçratázía: ”?aêita Swarm ªum—rw, aczíªaâraz àâãããaâeâárêa, Râfââãâôzgâãzâ Çªªíª':

213039338151 damicâêâada ?: fªina Sama ªmd—r$ 449, Wa Amêãâaz na aê:—fazia íÉªZ—f: ?ãzbzzzrâzs

ªreia,/Sªº; Diramra Fimancaira: Gahríeía Mendança Oíêzfeira Lacez'da, bmsãíetraz funcionária
p&bíêcza &aíaâuaâ, Auxêâzar de Pmmcitefía %, Gazzzaêzfaª RG: 4?.82€3.283—0 SSF—SR imããfítâ zm (jª'—ªªª“

39311: a ma 4T3.53â.868«28, semiciíêada à Rua Víiê—czz Cantazeíià 44? &aim Víiim Çazªtarzzíiâ, CEP
MWQ—áíãã Ribeirão Prem »» SP; Consema Fiasaíí Presidente: ªndré Marcas Acmmnz “í“?zamdera
%%mãm emprêãárãa R$:ª8?25€7câ—8, Cpªzâââááaº-ªâáà demzciíiadú & ma acne “ªªi—€£$,

%pirangaz Rihazráô Pre-zm, Caaaaãmim: Síêvãa Laís mpegs da Éiãvaz bras—Raza esãzzâarzâez, seitaim,
porªadmª da céduêa de: ídentiâade RG 429%.738-3 SSP—S?º, zmscrzta ?sz SPF aeb nª“

382.5?43à8—55, damicííêada & Ave—maia jºãº Batista Duarte na 580, ÇÉP MGM—5% Baârm
Vaíentzna í—“êgueírêdaª masta cíâaáe && Ribeirãº fªfeâcz ,. $$); Cmmêhaíre: àmhnaªzazz Úâêvzzkra cia
Faria: 392%er Çanferentâ, RG:“.ãºíõãâ—á %nscrêíº rm (???: 236ê£32333z25 zfíâmécâíiaãú & Raza

Nãââfóê, z'z 651 Pq. índvstríaê Lagoinha, cidaãe ªâheêrão ªºteªâza. Giz eíeãtoa 59,5% ampmsadga
;:zazªa »:3 prózãma quêmquêms aªa grave de maio ãe zzªaífa mi! zzz vízªªea & um (%!ôãíâãêãª) aªté nave de
maia diª; das miª & vinte & seis (39%552926) íªm“ ªm <; ?zasióama pazgmtizu $$$ màâizãpamas
% ziezsagavam fazer mas da paêawa, came mão se manifestaram, agradeceu a pazªzcipaçâcz da
ªmas & âaâazmímu que; se: encerrasse & ªeunââôs aezzcâa %awafsía & preaªnâa—z aia? que mia &

apravaâai &sz aâsãmada pºr né?, Que esâamazs pªaaeacíaêmezzâe, para qua && aumwam ms ªma.
Ribeirª Pªrati); 25 da %%be && 112921.

zi— z' _
«« “tzíªwzzzz zzz—mªlªiª “ºf“ Wª" ªªª'wzz

ábâcz fªauífís ÇQSÍÍÉÉC taz—garcia Sãíãvãa Laís ífªpéãã aa Siíva
Frazãâdenãzz âaarªzªárêa
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Capitªº %%

Çapíâuía âíí

Çapãâuíô EV

Caçímia V

Capíwãa Vi

Úaçíâuím Vii

Capímíº Vii?

Capimfô %)â

Capímís ><

Cagiàuia ><?

Gapíâmg Xi;

Çapímm Xããi

Çaªíâuêa KW

Estgmm Saeíai
ASSGCMÇAQ RES “ GATWHQ—S

ÉbêDiÇÉ

&& àgnºmiuaçãa, aura—çãº, fins, natureza & %%.

ªo quaâm de assºciadw
Da acíraí$353ã9ª wapansãa, exciasãa & àamíssaãa,

ªº àíraíto & âevefes da aââocíaáº

Ea esâmtara aaminístraâíva

ªaª amamhíeias

&& âãfatayia

iãº Sªmatha fªiª—,na;

ªms &aparâamenmâ

Bo Prºcessa Eêatím

ªa Reseita & Patríwônía

5333 Livrºs

333 disposiçôes gamís

333 áêspaaêções transíâôríaâ
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&&
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Wªtt—ªr“»
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%n
Eâtagma Smíai da

A5$©CíAÇA© aas »» amam-ms

Qaªímím % “ && ãemmmaçãa, duraçãº, ªm;, natareza & Mªfia

Artigº ªº » A AâsºâíàçÃô RES — GATêNHÚã «% uma aasaúâaçâª âem %% luaratâws, &&

ãêfeím &??Vâdô; sem autmemía aáminêatratãva & financeira, régendwsa paia %%%& &&àaâum
& gaia âagísíaçãe Qua %% “foi” ayiíçáveí.
Ag'âêga $ª «» A %% aâmãniaâmâêva fia AsâºúiAÇÃQ ÉES —« Gªnª-mê; %% sââuaâa & Raia
“fim Lapas nº 352; áarâím %%%an Aaàônia Paãsmâ, Cã? ”Mªllª—3935 mam cícíacãa rm
%%%beêfãa sºªram m SP.
&??ng &“ « ª;?) mam da ªviaçãº cia A&âQCêAÇÃÚ Rãâ » GAYWHÚQ & %náaâwmênaâa.
Artigº «ªº » A fiãaíídacíe Cia Aââºaíâçâa R$ª » GAT—mªmã mmísíe em Gfêfôâêf Çúíífaãfºêã
gg haânêdaaam afafyíía & faíínsa em mêméêm 53388 (guia & ggáe passa sampa/fan saâanda
ama—f âambém nas áreas cia Guima; Mais Ambiema & E&mrâe, aãemâema maia & pspuíaçâa
&??? mma—aria mxm & Uniãº; as Eatacías & 03 Municípiºs.

&&jeàíma Eªpacífãwsz

«M »— ??mmww, iaoâaáamenâa eu sem caragumâa cam auâras 9,3333333 fíâíúãâ crê.; guríúàcaaa,
campamãaaa &verxízzaza, fama beneâêcenàêsã âçõââ sºciais, au iguaiszguar Mima awe à—anham as)?
amam & arrecaáaçáa ($a aíimenms préprêass, me—ââsamemw m: 353% gànama da
nawaaãdaáe primária para 93 animais aeb OS cuiêaáes && AÉQ; campanhaa &Vânmâ, fama
zica adoçôês? ºu quais quer wrms ações; sªciaêa, em pmi dêaàes anêmaâa
&.2 »» ÚêªôªVÚíVê—ê' ;)?QÉQÉQEs da êáâíCãÇâô ambienta? & com—sciewtêzaçâa paia %%%& %wamávaí,
que visem & %%miâaçãa de animai3 ahamonades! gama? & wmunêdada; &&àâmuãav & czwwwaçãa
sãº mªs ambêante & & pramaçãa da àasanvºâvimemm suataniávei;
«$$$ — Fªmmmâaman àentra das; poasâbíiidadeâ aªa &nªàídacíeê & mama faávzâããa ate_nâimame
veterináfêa para as anãmaãa que &sàejam vivenâa aiaaadanacêºa na rua Gi,! acsíhíáss wa Saia?
da e;;ªâfãaãa
AM »» ?ªmmaven €£$me das gºssibââidaêeªs && Émiêâaâe, mm visâaã & %imââaçàa aria

supezrmpuíaçâa) campanhas da castração aiwa animais amndmadaâ & _áaqueãax &:st
prºpríaâárêaa Fêâ-O disponham de; mew—aas ªufícêanâaâ para a %%%&—ama %%%& qae
abaawaâôs as; faquâaêms mínimos; esiêpisâaãºs nc: Regimemc íntwm; *

&& «« âíamwr srsgramas & ;;mjetcs de apºiº as; %%âítuíçêes ($$ âercaâm gato?;
&& m $?ganizar aêmiaámâ, eve—mtas, expeàçãaâ & congregªm v&ãâaáõs mas abiatêvaa aacãaãs;
ª;? m Reaêizar âmímmenwâ & wrms cie quaâifícaçãa ªrcâssíamâ;
453.8 «— Úeawwívâf aªiímcêeâ de mauaââíêcaçâw & amaâizaçãa prsãsªâanai;
ªm «» ªêaanvoêvaz" atãvidazêeã cie praâeçàs animaí;
«Mí? «& Çanàrâbuêr para & caííâuraf defãsa e mnaewaçâc fiat: paârêmêrxís hêsâéfica;
Mªi w Canâríbaxêr nas ;)fagrama3 & pmieâss &acíaiâ çam pmmwar ca áaaewaêvâmanm
ªnãâenâáwíg
AMZ —« ?ªmmaaçâw cie ênâemâmbia cam &nââcêaâeg Cianâíãcaa, da ani—têm & cia âegânvewâmanw
Sºcâaê, nacâanaêa & %nâemacãanaêa;
M$ m ?ªmmfww %marcâmàaãasª ;:mgmmas & âçõê$ €€€??? amweaass de: &er gzrâxfasío si.: nãº?
QÓVÉWÉÚSE & arganêsmm nacimaíâ & ímêrnacíanaâs vismâs & r&ggaàê de“: âfâãmâíâg & pmjgaâçaa dª:
mªs saciai &spaââve & &dwcacíºnaí;
«ªfir: « Fªmmmçàa am vzsímnâariadâa;
(M$ »— ?mteçâs aªs—$ animaia, cia famíâêa & ciar mem ambiânâe;

“gw
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«%%%& »— ÍYÚÇÉÉEMQRÍM astraíégiâª emªômicas & sscâaââ aaja-* paagihãâãâa & gemçà 1

amªram & ?eaáa;
%%%&“

W4,1%? M Raaiízar pamwíaa cam même %%%ímâçõês para grammar & %%%&—3% ;;úªiâm; ª”438 w Eiªabmaa agaagsmar, axacuàar & %avantar gecurma para progamª cie &mpfegfs & riu—ama:
mamãs, espwâívasª aªa? 33555363; && eâucaçàaª ($a Cíêaáamâa & áíí'íãí'ãíãâ áífííâêâ;mg -— ªfamavef & %%%& (ie animaía caíaàívag & ciífusas';

_Mãº “ Pmmave? na diraâms estaàeâecêdºs aas animais, coasiruçâã cie nªves dimãtaaªrtigº É?“ «— A fim da cumpfâr 33 35333 ãhaíããaáes, & A$S€3€3£AÇÁ€3 Rãs; » (Mªm-ímã pOCÉêêf'á
firmar mmêmâoa, csãâfates, iamºs de parcarãa, ªrmas €€€ amparaçãª & afâíwíafªsg de fama
mmfênienta, sam órgâaã &; estíôadas gâàíêcass nas irá-$ %%%& fia gavemg, munísipaà
aaâaduaí & faâemà & privaãag nacãarfaêa & asârangaêfas, %sím wma mm empmgaaàrtêga $ª » A A&âômâçâô R&S: »— GATíâêHºâ , para sana %áanàãfícaçàa, 535353553? amam“
%agamama & paàeêaâ safar àenamímdg símpãaaamante ãe “fã—ªí? Rªia GâWNã—ãíââ “»
Ãfíêga ?º « A ÁSSQQAÇÃQ R$:—”.É ª'“ QATWHGÉ mâevà áªsewaêwr aêãvâãaáea em mwtgfrãâêria naaímaâ per mªia cie fííâaâ, pasta cia ãawíçmz m; íãwmêaâa,

Çapímm &? 43% âamcêaàas

Aââga $ª «* & qmaâm ãe assacêacâss ria ASÉÚÚÁÇÃG RES » ÉÁ?%—NHQ$ & mmtâtuêáa 6533
&&gàíâmas caâagaáaâ de assacãaáas gm asaâm && cíasâfícam:
83? «- assaaíada Marimar;
3,2 ««« %sacíââa $$$fo
8.3 —— àSãÚâÉÍâCÉÚ aanârêbuíám;
3.4 «« aâsociaâcs wíunàárífsg
$$ »— asmcêadc: pmãasâanaã;
&& —« assmâaâa êênemérête;
€.? __ asaaciaág pairmínadw;
&& »» as:—ªmigaº matimcâmaà '

ââãgº ªº — E asagsiada fusadaâar & pea—3% física greªmts na pfãmaáfaaasembêéãa gwai.
Aâíga “wº »; É aaazscíads _eâetâam & pessºa mica quayâªnã'za garticãpaáº cias atévâáadas da
AÉÉÚCWÇÃQ ªªi—3% » GATêMi—ws par grazi; mãe; %nfêrãmf & 2 (556253) anºs canaâçutãvasª saíammªtas m.: aaaçãas acímiHãs:;trama—*aª & qua ganha a %? asnvãâaóa & açaí—tea mgraaaar maga
caââgafâa, & mnvâte cia Diraâmia.
ªmiga “Wª «— É asmcêaãa amnàrmuíme & 11333333 físaêca %% amâfãhu—í menammmw 335335 &
zaga—amizaâaãa garaê $a ASªQCíÁÇÃQ RES—53 « GAÉNHGÉ» vwêa a _soíêzrãtaf & wma apmvaâamia Qãfetwêa & sua aámiâgâe nai—assa, caâegería da asmciaâga
Mªga “iãº »« É aâamãaâa vgímtárâa & ªeww fíaíca quê vagam & cºmªm as ssarvíçms
vaiamtàríaâ da àãâªâiAÇÃÚ RÉâ « &ATíNí—iôs nc; ãeââmaãvãmanm Qe mas; aââvíáaâaã,%êêcíte & %%%& agravada & ana aâmíâs—sâo naaâa çaãagerãa && aamciadaa—z.
ÁTÉÉQÚ Wª “NÉ agsôcíaâe pysãâgêanaâ mdf; mafãaaêafêaí p—arãicíparààa cia ªmªis au prªgfama &&
âSSÚÇMÇÁG Rªia — GATWHÚÉB quê saííftiiez & %%%& agravada pªrª ªireâwía & guaadmêaaâa heªâã aaâegarêa cãe aaaacíadas.
ªrtigº Mª »— É assºciada àwamérím & mama fíêíca 553% terçha pfaàâaãa aawiçwa r&íavamíêa &

Aªawmâçâô &&3 — GATWHQÉ (wer piar atwífáaâe vsêuntária, Que?" pºr âaaçáeã &
amatribuiçõasª na aceita & áaíibafaçãa, “ad referenciam” fia aaaemâãâéâa garaí.
Ártigcz wº : asamãadc gâtrºfsínaâar & Qagscfa jufíãâca que patracma aa aââvíáaáªg ciaMmmmm Rãâ =— GATWHÓS: cia fºrma cmsàanââ eu &erâóáâca.
Ártíga "Sãº «« É assºciativa ângtímaíºmaí mªia & passºa jurídâca da temem $$$—m;" %esâabeíacimmm sie ensina, ou entâóaâa gavemamanâaí da área de saúgà & aâaíaªcêméa samíaí
aº; gagmentô afim Que vanha & paâãcêpar 5333 aâiv—ãáaães da Aâââmâçâº RE:?» ., &ATiMRQâ
&; sem &?as míâmran & funciosáfías ?LÉQÃCÚÉ? dêâdê (gate 3 nãº 5331333 âm—paêâcjú, & %%%&
awwaãa & sua gâmããâãiê &&333 catagarãa gira assacíaâas»

5.3.3
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Aâíga “Wª »— Lêma mama pagªrá paâícâgjaf aªa mais» da ama caâêgarâa da agafscia' —

&: ainda ammuíar cargºs ªa assacíaçâa, mà ºpªca? gm? amnag ama âaíaà,
Úãpímíâ 3%? » && admísaãa, âvspmsâú, excíusãa & âamíagâª,

Amªs; “iãº » %ªªara acêmêssâa às asssxasáacíaª estª daverá prªncha ficha caáasfzmã; que: wràanaãââaáa pala Gífemfía, <%, mma vaz aprºvada, mmª írªafarmaês de sau wmª—zm ões maârícuêã &figa Catagarãa & awe parâeme.
Arªgº wº ”— O %%%& para Que e: assaaíaaa Cªmríbilêªíê paa—sê;- à Caãeagorâa ãe assocíaáczafâíívg, amª avaíêaçâca dº preenchimentº 5395 rªquãsêma êãíâmíáfíºââ mmº & camprimaââs mgrazi) da ãaíâ anºs de assºciaçãº Sam raâtrãçõeâ Gi; sanções aáminíââraiívaa sanforma &migº “Miª %%%& %mmtgs gará encaminãadº gaia amaria “ací referandàfm“ da AâàamêíêãaGeraí

,

Artigº Zôº »» Qaanâª aâsacãaâs infringif & %eãª viam? preceãiss aãtaâaâárãaa au mamãe! ciemsm & mmpmmaâe—r a áâíça, as exigêrzcias cia pmbãâaáe, m,; as; aamaªcof; paârimmêais, ªm??namªmª ($a ASSGÇÉAÇÃÚ $$$ « GATÍNHÓÉ
%

serra“; pawívaí cias aeguíntas sançõaa ammm fíxaáaa para & cam segwndo & gravíáaââ da ?aêàa:
2%)? »— aàvwâêncàa pºr amªm;
23.2 »— suspafâaãa $$$ %% cªre—ima; pm?%me âaâefmânaáªg233 » axaEU5âõ && QMãde sªe aasmcãaáss.

& “éº, Tanck; naâísía fia gomªêmcía ãe fam Cêàírã paââa sonsâàââr em infraçàaª aumaâívaí ciamangás; & &?mizsfâaª apá—z—s camunãcaf e faia pa;“ aaarim, && amsaâa, mmaáancêwha waza—<>para manifefsâaçâa áâcarrícía esa-a», ãaâí—berará.
& 2ª, Manífâstanâsâa seia pmcaâêncâa && ímpwtaçâcª açiêcafªá as sançõêa daadvmêncâa, suspensâúg &; ensamãnhará à assemàêeía geraâ & s—ugasââa (ie: axcfusâcz“
?; Bºª mecídânãa—se peía %mgmmâêsmêa cia %mpuâaçâºâ abasãvará 43 assmcíaág.Aâígº mº « A aâverâêncía pºr amém, eíabõmda paia Úíâ'ââúfíãª gsm imãíaaçâa ãe mim,&era' amªda as asmcãada 530%“ e—maã

Arªgº 22“ » ªeraãgâímfa rm camparâamemm que msâívau a acêveartêmia, e aâsmiaâa saràS&âçênââ aim seus; âireíms, pilª? mm waza nãc; mpefêef & mªm & aimâaniª (%%) ªaawrriâas, 533? âecisâa mºtivada da Qirêâarâa, camuaâsacã—a gm? ªma!?“Ártíga 33“ » & reiteracâa práâêca de infraçõeâ dam dispaaêçãag estatutárias,: ºu das; mincígsiwàâêms pªís; aawcíaâa fagítêmafá & Úãmtaáa & svgerír à aasambíéía gwaí & sua êxcíusâía.Arªgº 24? »— Énçamimãàa à Asgembíeâa grana?, mia ãâratorâa, & ÉUQEBSÉÉQ $$$ &míuaâg cieagaasíaáa, mãe àará asaaguracía r.) êêmãm de; âesfasa pagariª & asaambâàêa axtraarcíwàrãa,
Ãrtiçgsa ª??? » Q aââôúíâifê excmídm samame mªré pêaêwar racismº aw Www aâamzíaiâw,ams & ªimará) ams, cia afasâamenâa.
Arªgº 25“ « fºam damiâaãa aâpamânea %%%& & asmaâaám êâcamíwhaã & sâíicitaçâª fia %%afastamwm s:?ezfênâtívo aªiravés 5353 mmwwâêmaa cíirãgíóa à aacrfamfâa && Aâââfziâçâê%%%& » Q&TâNâ—íôâ deade (33.38 fam dia %m mas: amêdadea 363 fã)? e:; casaârâêga É?“ — i;) awmêaâú quªe vwha & soííaãâar saia âemãssâa %;;míârwa ªmará ?ââºmaf aºQuadra aªsmãaiâva & Qvalªmªr memantm, ameis $$$—anãº Mam?“ pmceâímanm admímêsâraàãw%%%& quarzâa €€€) ªew afasâamemm.

,%%%&; 28“ » Quarªí? acºrrer faíâa Caja gravêcfaãe 53 gugâímua 33%? mmpmmªàêmanàg &mpemusc—sâa «:âamw Qua 533383 irazef && desewaêvímwââ 5333 atívâzsíaêas cia ÁÉSÉECÍAÇÁÚ$$$ » &AWÉHÚ?» & Dªmaia paâará sugerir & Ágaembíeâa Sªgª & excíuaâe às) agaacíaâarespamávaí, sam & &acessiãaãa de çràvía asivartêmêa. '

Mªga É?“ « é:? aaamiaôe ªmará ÉQÉÉCÉÉa? gem afastamamm gm? ªmªs áatarmãnam, gªara taramªasâanâca mmaníªaâwfa à sacreâaáa axesuàêvª pm“ %%%&).
*

mwmm W .* %% eêímítm—z & ãavam—s cia awasíaáa
“ «í ,.

fâ» ªª” %%
%

£
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Mªggi) aªª «— 55% óíraãma 5353 assaaêada:
33.3 » fraqâgntar & &&áê da AâÉÓCãÁÇÃí) RÉâ « ÉÁÉÉNHÚÉ;332 « uaufwír as mwãçaa Úfâfêcíôôâ peãº âãaôúãâçàª %%%&-â « &&?iªHÚS;33,3 «« gaarâícêgaar «::êaa agsêmàâéíasg

%% «« faaârêm $$$; aawcãaács funêadarâs & &&???an «& de 33 aanáíciaâaf & cargºa «%%%anAªªa w «« %%%& %%%& sãº aaaacíaçêa:
lªgºª.“? «« ªmam?" && Óôâêâõªã && Aasêmàiéâa;
312 » aianáe? as a::«bíetâvms & âªaiêdadêfs da ASÉQCÉAÇÃG %% «« QATÍNHQÉ;
E;"? .?; «« gªia? fifteíí) mma da AââômâçÃG €£$ «- QÁTEKHCJÉ;
&? *4 «« parââaâçszas' das: aíêvíâaâes ria âÉSÚCSAÇÃQ R$ª — ââfíâHôâ,âmªgº &? « 533 aaâecãaôes fanôacâwas & efaàãwa peãerãa ;)Íâíâêª? & cargºs &'ÉÉÍÉVÚSE áaafàe
afaga (3331533331 «Em 953% QQZÉG aºs Sªas ªirââtas & em dia sam wai; obrigaçêag %maíaàãvag,ââígg 31%“ « 5.33 asamiaâôs gamªs-arª; farmª gmgws «tia %mbaiâºz %mâemnâemea afã %âwàwaadmmêstf'aâíva, para deaenvoívar atévâdaâea asma:
33.3 «« %rvêçªs de vºinnâwíaáa;
3332 «« ?aaâíãaçâa cia evanms «sie cerafraâêmêzaçâa;
33.3 «— ªmps—<$ «cia ªsíâidíãâ & msqaâsaâg
33% «« grama—; de ãêbaàes.
?arâgra?a« única: Para faaââzaçãº fias atãvêáadaa, ªmam «que aa mmmêgmm & mcmâaáa cia&ªâQÇ—íàçàâ ªªª—?s «« ammmà indicandº à??? fagpmaáw? migªs, ativíâaâes,

Çapâmíº &! «« Ba %tmtum aâmínâgtrativa

âfââga Mº « A Aâââfâiàçâa aas « &&?ÉKHÚS &? wmpasâcs— «3535 aeguífaàaa ófggâm para ama&ámâniâíwçâaz
íísáâfê «« Áswmbfeía Kawai;
34.2 «« ªim—fazia;
343 «« Câmarª;; Fâsczaí;
%% «« Q&pafâamawàfs
Arªça %“ «« «% aawmbíeíaa gerais padêfãa $$? srá—ímárêaa «cm axtraaããínáfíaa; 36353539 & ófgâmamªremg «fia àesiaàa ciammmàçm €£$ « aâYím—mã ;
?afágmfà única: Paâêrá have—r assêmbíeias pamêaêâ ou r&unâôea em"; cada órgâa eia &&ímíwaaâmmísiraàãva gªara áaíibwar ama— as mafàrias % sasa mmpaââmãa,ªdªga ãâº « A Úíramfêa & camªºâãa de 94 (quªm) memhms, &;aíma anim % asmcíaáaafmáaámeês & &fâÍÍVGâ mm mandaàa da 535 (Cimas) ama—«3.

maga 3“? « €) Canaaãm FÍâÇâÍ é cammam aº mínimo da 5323 (ârâa) màmàma «%%%& em“; %maaaãaãaa fundacmraa & efatívas? cºm mamae «azia 88 (sima) ams.Ámêga 339 « Úasaàamanm «% ufzíáaâe ânãêpenâwâa cie; aâêvíáaâa,

ªaªíâaxãa Vê «« ªaa ªªsamàãaías

ªfªgª &? « Aa assembgeias gerais «sxtraarâênár—iaa ;)Qãjíêfãº ser Canvacadag %% maíôría ciaªireâarêa «tia âââQÇÉÃÇAÚ Rãs «« GAÚMí—mâ ,

ââãga diª“ « & Awamªâeia Gªra! Qrdânárêa azarrerá Sªmpras; aa primam quãnzgha €£$ mês; «33%
mais de sacia am!
Aâiga Mº «— &mmpaw à asgêmàíêãa gera? mamária:
&“ «« fixas” (& vam? da anuidaâe & sar paga migª aaamíaáaa,
«43.2 «« aprºvar 9133333 «cia àrahaíhcag
«$$$ «« agravar baí—amçºa & mªtas—«;
«33.4 «— empºssaar ºs mambma aiaima & maia Qàgínqaêfnia.
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fªx?)
*“ ª? %% ªªª
&? “Jª

waza—%%%&), 5:33 farma mesamãaí em vírâaíaà &amgãfê: que (3 ageaunm fm && ima-grass ªªja
àâãwêiàçâô REEB «- &AÉNHGÉ *

Mªga 413? » Gempeâa à aasamâsãeãa gera? eaxérram'âmárãa:
%.“? «« ââãmââf aggwntaa refâranma & beam & paâfêmõªãw;
535.2 «»» aãâaraf % mªmar & pmsenâê esâaâum;
%% “— ªfaga?“ m.; f.:êêºaâiízuir mêmbfôâ da Qãrêmría & % Çahseêm ?êacaã;
%% »» das::ídêr & êâgâmíuçáa cia Aââôsíâçãa S&ª « QAHNHÚâ;
%.ã “ & axcíusâg && assacãaâô;
45.6 «- 533335 air—ihwçãaa senfaridag por kai Gil psr %% &statutw & aasambêéêa gemª
45.1? ««- ãamaês assaàmma 53% r&íawâncêa

& “ªiª, %% & áêgtíwêçâa cia memêma da amªria Qu gama & aitaraçâc; am fêfàrma 5333
%É'sââmmã &xigâwawà & mta sancºrda €€€ áªíâ âerçaa $$$ gfesentas & awgmbíéia
aspêcâaímemâê cmvaaaâa gaara este fim,

% ?ª. €) exame e & áeaàaâa awªre? & emmaâa (.au %% de aâsacêaáa fafwsemâfz; (em
aaaªzaabêe'ía &ÉçêCÉaíMênÉê fmmmaâa $$$? ease fim
Ar'âíga «ár-$ª « zª» ÇQRVÚCEÇÉG cias asâambíeêas gªfaês r&aâêzar—m—á da Mªmmª-“3: fama:%,? «»» gm? âxaçàw da eáâiaí m quacim ãe avisa aªa &acraâzasía cia %% sam amiaamêmâa
minima cia “&&; (ganza) dia:?» miriam cia data % reaâêzaçâa: cia asgemâaíaêa;
46,2 «« um pªi;? mais) dª? simuíar cãârãgída aºs asmsâams (mm amaceóêmêa mínima dª “M) Qck-32)
s::ííaa naniãgâ azia cêaâa ãe: r&aêízaçâa cia awgmbieaíag
$$$ =* m.; W awmaíí, em exam maia aíaârânícza que 35; maaàrar ÇQWVÉQÉêMê &: aficiamfa,
àâêga %“ » iªi fâêââíaçâíê & aa âeêâõefaçõea ôas aasemàíêâas garaiâ abaewarãa & aegàíimwzí
%% »» em gsrímaifa amwmçâs ênªtaãaf—a—aâa mm na mínima) & meªdª mas, um aºsaasmêaâªfg em pâam gem têm semª—$ (%%%&;
45,223 »— am %guwãa canvacaçâg, môêa Mía àisszpcaªís»ª cam Quaêquar mámam aªa asamaâadasa.

% ?ª“ ªs; êeâibafações ªaa aâaambieias S&râc; tamaâag É??? wâaçãm «tram %% mamma—% W&Éâãê maiª aim dnª prasemafs.
& Zªt para as matàfâaã em quê haga quºrum Baga? su aªtamtárâú ãe ap'mvaçãz; mais;

%%%& %% sia—ªfã ôàsfàwaôa,
mªga ªªª « (13 aâêfaâ ale cmvacaçàç das agaambíeêas deverá matar:
ªfã/% »»» êaàa cia assaamàsêeía
%s «— hºrária da asmmâníaia
636,3 m ãmaê cºm âãêâfôça mmpiem
46,4% »» ?aííâa 6a aaaambêeãa
435 «» %ââãaaçâa $$$, raapansávai—s paia mnvacaçâc,ªrtigº Mº « As asâªmhíaiaª gerais; peãªràa se? mmvacaâas pªm;
ti?/i »— ªífêàmáa;
ª?? % 5,3%me ?ºêgâzaê.
Miª; w “ªfã íam qmimãa) cias assmnêacíaâ. &

àââgw ââª »— Qwamdg cia vataçãa em aâsembâéia gama Íôâââ 533 aswcãaáaâ &??? piem gazes)
%% afaga gâânaâwã padarãc paâícêpan paciencia vmar % mamiaâea ?mnáadereg & âíatãma

I&Éàájwâwí '

ªrtigº 433 » A Assembêeía Gara? Exâraaráânáría mdará tramªr—ssª: www:; wmª—$$$? Í ii?

€£$
.Wi

ªaªímâa Víª ,. Da &&mtería

Mªga:; 4%“ «* A Úâramría à campaãâa gica segvímes cargª:
«339.3 »— ?ªraãâáenâê
€£$—3.2 »— VÉGêE—ã %%“êâíâefêm
ªfã—975 «« ÉêÚKâÉáí'êMã)
539353 «« Dãfââma) F'ênanceímia)
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Áãíga fªrãº « $$ mambma da Úíraâssªâa &&fâª êíêíªiôâ samira as aêâacãaâaâ fmzâáadâgàawssêadsa afâíivaaf am píem gim; $$$ saiam; éireimfa, para manáâm aªa 5 (em &ams, €£$??? areia) &? fséaíaiçâa mf" na máximª) 2 manâamf; cafssêcmíws, “Wii
?ªarâgraâªa &nísa. Néia se apfísarà Qííaâfíííâífô da maããaías !imfíarzâes (gandª 35333?" 536 cafgcmfécnãcaa caga & âecessidaáê dª conhacfmaafas específíwa sensícfgranãg saga fªgaíªisreza
índiªs/Mya, 5a Sâbfâpêê.
%%%& Mº » Câmpem & Úêmmriaz
533% W fapfeaemaf & àââÚCiâÇÃQ RES» « GÁYWHÚÉ mm âêííã Em;&? ,3 M C&YÉVÚCâ? asaamªâaâagç
53? *3 « mªtraàaf & éâmâtâf fmaianárâaâ;
&? .áê »— mwàar pâams aia $rgb—aim;
5151 w aâmâªãaâraf & ÁSÉQÉIÁÇÃQ 53253 “ &&?íâêí-iôâ ;

fia”? && w»— aaiarãxaf & pfwídenãâ $U & r&swrefm (faspmgâmí paia? gaparfamênw %%%&);aíiwar w gravar hans sacãaia, ªmaciar & diraãma acaâàarmaçªs &: íagaãmg;53“? “ Gummi“ 35 &&mais aâriàaêçâes & eia canfef'âszâas mr díâpõãíçõêâ &sâaâutáfím,
?arágraía Mim.. A Úírââafia áeaêããrá paiª maíaáa ãe “353333 wasenâeãf paiº %%%& ªtrás dagamª mªmbma,
&“ng 532“ »» Qampaâa as presídanàa da ªireàorâai
523.1 »» repªssªm? e reªpmcêar paia àãâOCÍÁÇÃÚ RES » GAYãMHQÉ ;522 % praªãêãr as aâsamhêaiaâ gama;
52,3 W mnvamar & pmssêâír mwêõas & aãaembiéêaag
%% «» aaaãrtaf' &ªcumamma recehimenms & ;:aagamanêas am emªnar» Cààã am aamã'aâa mm í)ªmarªm;
525 «»— awâafãzaãa pam afetaria, aâsãnamg cºm (> was—uwêm aíieaar ºu gravar gªga—fas ªmigarenunaãar & ªreiª?», aaaêâar daaçôes e íegaâoâ;
52,3 “» admínísâraf & A$$ÚCMÇÃG R$?» » GAYÉNHÚS am mnjmw Cªi)??? & %czrfàâafãa
&xacuââvag
52? »— áeíêrzêr gíamâ cia trabaâhe, em cmgmm mm & amªria;33.8 «« mrsmmíer íuáíaâaí a extrajudêcíaímema paia gaatãa.àmga ªiº? « Camwaâe && visª—presêáeníe aubsâââaãr o mesª—mw na ama aagênaia.
âãíga Mº «» Cªrmem aº aecrêzâário da %%reâaría;
iª.—54,1 % %cmâarãa? mwâõm & aasambãaãas;
54.33 ««« amªva?" écwmerzma & aºaaâpwdêncías;

“53:33 .._ mama;“ mªm-3 aug guama m ããvma cia AfãaCBCíAÇâQ &Eâ »— Gâ'fíNH—ãâ ;MA w subaàmzêr & Éãêâôtíâ'âífº nas sua fama & impeãêmamms;Mô —— maíâaar za ínâamammísaçâa & acampanhamanta dºa áaçafízamâmªa
Áftíga ªªª w- ”Campeã am Diretor ?maªceãm íTestamy65x"? »— aâªganêzzar & Qantabííãcíada;
55,13“ asgênaf em swjunâgí m.; em aewww; cam i;» çmsãâww aia %íâizefaçôas ãe pagamwws;55.3 «» assinar am cmgªm mm a Pâºaâêáeme, as aíêenaçõeâ eu sra—araçàa cie mm ªs:—136333, &fenúmâa & áíreãtºss ham cama & aceitaçãa ãe ãaaçõeâ Gm íagaâím;
55,4 »» mªmar ííaaâafsça ama? & $$ âãaíamaâeag ,

5155 % ;:zmmdêf' as; %%%&me & çagamênms;
55,63 m ªmªmi? €; vãca—wpwâââenm nas was; faêâaa & %mmáimwàsa

Çammm %%%â » Km ªiwa—xama fªísca

ªfªga %“ — Ú Qmaeãm $$$—331.313? é Cªmpeã?) na mínima fria “ªréa (%) mamãma mms %% %aâfsíãúíaâôª fanáaêôrªa afaâívaa &: ;:saàmcãrâadm'âa sam mmm && cima (35) 353%; mmáâraâm & fwãaêçâg) máxima de dizia manáamª masa—WWW! mmm sgmmsm de:
%.? »» Pfegêdamâa
553 «»- “íª amaâímêm

»»;
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%% %» ãº &&nsaãheêm
ªmiga 3?“ W Campaâg ai:» Canâaíha ?Éââêí;
%???»— manãfmíar—aa sºma aaaraçâa & “alema fm b&ma & wma patrimôma;

%*?”(3 w %%%&? r&mêões & aªgemãêéiaâç
$$$ ,., rrzanifasíaf—sê amª-3 aeaâuâa cias aâamaáaag
Wifi «« mamíaââawa miam piamª cie trabaêãaí
Mªgº ªgº ,. Ass; ªregêáâftâa aºc; Cansaãm Fâaaa? wmwªm:
5%“? »» CGHVQSW fªiª %%%&? raaníões & aââembíêías;
53.2 % agâânar ciawmeràoa r&âaãêma aºs pawcefes de Cºnaôêhâ Fíazzaí;58.3 «» ?eggrâsêaâw s:; Gmssêâm Fêscaí garante & Úâfààería
Aªaa fa?º » (:? Çaageãm ªssa? mdará cºmiam aawêçsª Mªmªs da àarceêma gaara reaiizarauâãmfêasa & mmªwr riaãaíióms de avaiâaçãa cães prºgramª & prºgamaâníga aªª —- É: Qarmítêâa & parâicigãaçâa ãe sarvízcímasa púbêêcw m mmmªigàs sia Úãmmrâa &
azia Cargwím ?íaâaâ, veáaâa & panêcígaçâa da famuneraçâô im guâãíáêa & Qàíãêífgàãêí mm
Çapíwâa %% m ªas ªàgaaftamenms

âªiga $ª?” % A gansâiâuêçãa, $issaíuçês && fmâa das âagaâamênàw é; sie mmpaíêmcêa às;mífêíwía, sagamâa saw—maias àasêaéas me; pmceâimersâºa ;;;?ame && 33h33m & aas—;
íníeríâgaçãaa aeww as pmistas & pmgramas.
ªmigº ª? « (133 áapafâamenms pããâfãíã mºntar ªma %%%&—?a aémênisíraâíw aanfmfme wanecaagíâaâaf 334355; a apmvaçãe cia %%reàarâa,
Artigªs sãº — Çaâa departamênm êeverá apfeaemaf; amamenta sam 933% ãe tmiaaãâw :?wbmaââ—êo à amªvaçâª && iãíreemrãaí '

antiga mº —— Qaama cia aêtêaraçàs às pêam aªa irabaêm ar,—aia âaverá gear camumísada
%meââaíamanâe à Ú—âíemrâa; 33%; pena cie sançãº admínísâraâãva
ªfªga %ª »» Caâa dãparâamanâo dévezªá ínáâcar 2 (dªss) mªmãma aâsacíadcaa mntrêbuimaaMaia um sàarâawafím & a mim secratáric, para cºndução 55533 àraízsaâãcaâ & %ambém paira
r&waaemízaçâw && áepaâameme paranª & &ãretmâai
ªfªgª ªªª .“ && ejafzêarâamenma iarâa 589% r&gimanmâ ênâamsza ºu regfaâ da tramªm, % wai?»aªwafàa %; a;;mvaáª pela 53%?on
Mªga &“ « Cada cêªpartamanm àefà amtemmâa aâmênãââratívaª ºbariêcwds % %%%&;&sàawâa ea às; mamas daparâameznâaãa próçrías.
Mªga agº «« (35 &&pafíamênmà deveràa r&umême parêaàãâcamanàe cam & &&çreâafãa &mcuãvªm; mm & ªireâarâa, gaara avaâãaçáa cêaa ªirabaíms, gªstºs &: ªmgmmag.

Qapãmãº X ,, Em $$?ªâê3â0 eêetívº

Maga 5553” « «1233 cargas êâêâivºã para & ªiramrêa &? <; Çgnâaím Fiamª, sãº &XCíLXí—ZÍVQâ $$$aasmêaáma ?ufzcíaíâaras & afaâívaa 53% &atªjam am gªma QQZQ sªm 39335 dâraêma & am 5353 mmsuas; amâgaçõaa aamcíaàâvaª“

âmªgº; mº —- A eísêçâa %CÚWê—Efâ am assambãaâa miraczrâínária Qm Qua se ahàemafá &
&&guênm:
mr? m %%%& %nãícaóºs, entra as ªesgan—Wa um mambm, Que más seja canáêâfaw gaara &
mwdazçâe cia amêmbíéía deaãaêçâc;
"253,2 % gaara Çââã Qaªdêâamç sêfá Cffâãfífêãííâ vm %;“?me && gaia apyaâanâaçâa;
“276.53; »— & VGÉãÇâG ses? aecrata; fm ªciaria; maâêaªâa mwwãêmía safa ÉÚÓQS—S $$$ assamâaâaa %
$$$an gim) cm was:; (Smªm;
?âà ” 055 VDÉÚE; ªarâcz &??? ªma %azsra—tía, au qmaícguar mim mªio, de _wmâníêncâa para maga;“378,5 % Mªssama & vaâaçâfs, sará feaiâzaâa m essmãínêa & & mma—353%??? ma wma &
graaíamacâm % &?aíms.

_gM
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&;ªmªs; ”Mª " (235; caaôãíâaws devarâa && ÉÚâCãÉVªf, cam sam-; fããpêCÍíWZãâ nam % &cargas“): am 533% vêaa, pwâacaâaéas mais à ªmeixª cia àâSQQãAÇÃÚ && %%&&?âNª—êââ mm anteceáêmía mífáíma && & aréa; was mmm—:; da ãaâa %%aggêmbíeâa && aiaiçáa.
àâígà ?? «« G mãââa ãe ãmpvgaaçâm $$$ &íaíâaâ ªwe—á 53533" %%%& aº: em 3%; 2 Mais,»; cââagcwríása apóa % grazi; aaíigwíada mm & eíaíçâa, âaveãács %;“ gamãswâaãô “%%%& à $$?C?£3Éã?íã(mªm àââºúââçàâ %% « ama?—mas (ªfªga %* « ªªa SÚÍÉCÉÉaÇââ ifíã %mçugaaçâg safa“ reaªizada %%%& & mawêm fªssa? mswmiaaàe &apaçíaâmenâã cmsàêmíâa para ªiai ªªaêãâaáaªmªs; ”fªiª — Gaarã'erâda & ãmngnaçâa, âevêa'á ser marcª:—3 tima mma gaia para a aawmbâaêa%? aêeêçâw m:; magro máximº da “$$$ (beªm & aínqáwàa) âêas amªdas.Mªga ?âº «« && mambms eêaàâaâ aàverãô aprasenâan até & áata da pasª? cápêaa símpêeâ gigasagaíntâa âmumefzma:
“Fê/í «» %%G;

?52 «»» 53:53?“ ;

”353 »— mmgzsmvanie % raãêáêfscâa;
”fã-á .... âíâima decíaraçàº cia ímpaâm ãe rama m,: mmmavantª se eªtraga «— pasma ªsma;?fàíã «« atingia % âíêiíúf“ & mmprovamê de vaâaçâs da Úíâimc; píeiâa;
Ártãgª ?êªª « Á QQSÉe dªs eêeãâas acarrerá m gram máximas (ie “25 (quinze) âêaã C&mãfâã Gªzadâiâ aia aãaambígâa da afeiçãa.
ÁÉÉQÚ ??“ »— Caaa aígum (3% mômhms daêxe gªs—3 awawntaf' % âacumênâmâ na gram grâvâsâa& ahaªgm &Íêííâ mªmã Sí“)? samiêêaáa, dawn—(35 $ª? maãêzaêa aiwa &?(êíçââê.ªmiga ?âº »» Úmmmmâa impugaaçàn ºu canwêameâw aªa chapa aíeíâa 53 mama:; dia gramgaaâar sªm emmª—0 %%"á pmmgadº auâsmatãmmêmª aâé & mga—%: ali:; %% gra—gm gªaâm.
Capítum %% » && nemêta & patrêmônâa

ªfªga“; “?ªâº »— Úªnaâêmem receâàa dã AÉÉÚCZAÇÃG R$ª «« QÃÉWHÚÉ :
Yª,“? w» mmârââmiçôefs m www:—::. fíaíizaa &? jwídíaaa—s;
%%.2 —-— maçêêa é?) íegaáaa;
“393 »» asmfmàa caza im ferem canfêrââaag
“??/2% «=— rawíízaa && camarcíaíêzaçãg de pmduâaª;
"$$$ —— mªriag ªm 5% favºr canaâiuíàs pºr tâmªrªs;?âô ——- r&náimanwa dê ina—maia próprias cm ria tâmaras;??“? ”gama banaáriaa & Wâfaa maeããas ãhaãcârãâg%% «« caªâaçâm azia mmmcías & íncantêvaa ªmais;%),?) w fãCÉÍÉíKÉ gªme óiraêàass awtaraêâ efa pmdmçãxa cie maíaáaaís pmmwímaâa;HEIM) ««— faauãmáa % camafcãaiizaçãe de pmômms aªa âarcaaims;?à'ã? »»— msuêâaãw (já? prastaçãc— da $$$—fªças;
?9.'?2 wâGãVêhÇâíê eu rewfacs caía gavama maníaípaãf asiaáuaís Unâàg as; sie auàamuíaag"23% m áireíwa ãuâúfâiâg
179,35; »»»» memâaâãáaáeâ & amida—aªs;
?935 »»»— rewrfwâ %âmngêíms;
?“íMô m gaa'gmaínías;
&. “E? «« qwms dª garízíâígzaçâgg
'?Qfêâ »— ÉÉSMÍÍQÇÉÚ && aaâeias & momwws;
??MQ »— âziíhêâªría da &VÉQÉGÉ”

Áwêgâ Wª & “?sqáaã ass wcaêfas: âêfâíê deâííf'ããããâ à mamâançâa $$$ aâãvíáadêa & maíízaçãmarms; Q&jââãVQí—ã cia âãaômâÇÃÚ RES « QAWêHÚâ &mªgª &'?” » Cmªáàuãfâa patrimôniº da ÁSãíBQêAÇAíE $$$ »— QAÉMHÚE; mas; êáwàââmdúsem %Cfâmm púmfêca 553.36 mie venha & Wâêbê? W âaaçâaª %%gaâa & em ªqaíaíçâàa íâwafzfs &(gaaemhamçaãaâ €€€; ªmiga.

ª;;—
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Mªga ªªª —— à wmfaâaçâa && &mmêsâêma %%f**ªgafzfx—êãanª:;ª jamie & isanms m; parââªsuâarêa,
Qua "venha & grava? da fama wa? & isaàfâmôniª (ía âââââmçâô R$a ,. &&”???áâ—âªâ
àagamáaíá cia aprºvaçãº aªa ªífômâº'âa "&ÇÓÉ parace? €£$ Çanaâãhe ?ãscaãz

àªãgª mª -— A ÁÉÉGÚAÇÃÚ Rãs » (BAYiªêí-ÉÚÉ ªmará Çíãf'ãâêâiâàâf um Fumáâ ãe Áââíâíêâãíâªmigª, wma €€€: ímfesâímenm && âaizcêa & Úííªímâ famºsa mnâzrma raggàgâamemadôâ na
íegêgâaçâa pafâmaªme.

âagaâmãa Em » 3% www

ªmªva Mªº » & âãâªmâÇÃí) REQ “ GAHNHQÉ maaâwá 433 %guíntag Eêvma:
8ª”? »— íâvm && matªnça daa agsembfêãas e fêíií'âíããâ;
31512 m %%vm cia aia âaa assemíyíaêas & mmiõaa; *

$$$ % %%%& 33333 & cantáíseêsa;
3%? % wma—xis %%Wâg sxâgêdczâ wa íagíaãaçâº.ªfªgª % ; Qta ªxam ªsâafãa saíam & gwafda às grªma—im âââfêªàáfíâs % Zªímmría aiaAââºmàçâô R&S — %%%& aiwa—mia aa? assínaáea ªpegª) weaàdenta gia ªiraamría»
âmªgº gil—3ª »» &?» iãvms esâarâa na 573% da ÃââÚCãàçàÚ R$ª « QÁWNHÉÉ gênciaâãapmíàíãíâaâaa mm % assmíacãw em garaí. '

Mªg—a &? « G:?» %mâamswdgs áevafâe examêmar QS %%%& aa %% azia ÁÉSÚCÉÁÇÃQ R$ª »«

amª?—ma , sam dêmâm & ªma retirada“

Úagãmíª %% « 533% díâgºsíçâaâ geraâs

&mga &? « Asª memàms && ªfetªria wáarâ haveis & feamuãeraçâºª áãme que aâa âmpâiqwf—z
am %%%&.2: de aaêág naçessáría às; aâivâdafâeª da anâídaâe, 53 z:— mâmbm paâwa daâícaçãa%%%&—iva à %%%&,
Áãâgw $$“? » Ús íamºs nâa paderâº ae? distribui—$$$ entrªs as aa—meãaàwª & &xaaáânâa fcãâavwá
Sô?“ r&ãhveaíiâm am &âaípamemm âmênamanm de mªi) de Cabra wmvãag &: manga ªrtigº ªaª ««

ªma & áaííâamçâm miam axtínçâa da A$$$ÇÉAÇÃ€J R$a a iãA'ã'mãªªÚâ ªew—3% %?mwasaããa aââômbfêía &)íªâi'aôf'ãínáfíâ gªara ãecâtíir Sªbiª &xiênçâa cºm amíeaêàêmia mínima
fifª 30 Wânia) âãasa mwíámg meâíãanàa eacâêâaâ €£$ âmveaaçâa.Aªaª %“ àmiâãnâa—sa pªia &xtênçãa, () paâfémônãa & €£$. %%, saíafeãâm as: abrigações,garâg âaâíânaífsâ & mªsíêíuáçãa magª—femme mm ceâífêçaçâe canfmme bei Fade—mí nº %,?QGEQQ.
ªmªm; 32? » %% aâíviâadâs cie A&BEÚCMÇÃÚ RES «« fâAWSªêHÚâ ªca ;;mêâaêâa QuaíquêrÉãpàúíâ fia âêgcámãnaçâa mmc; 33 dª raça? %cãacâa, mm canáíçâg sªcia; im rai—%giãm“
Áâãga 33? »» Naa aâivíêadaa da A&SÚQiAÇÃQ Rifª - &&?WHQS ªmam exprasaaâmameprºíbãéaê % manêfasâaçôeâ da &arátaf' pcíãtêcs— pafíãdária
Mªga $$ » & AââââíâÇÁG RES ”- &AYWHÚS 393% mas ranáaaí rasursag & waniuaírmmíâaáa aparaaâanaí ânàêgmímeªâa nº àafrêàérãca nacímaâ & aa mamãnçâa & %ãeâenvaívàmâma grife: sans gbgeâêvaa.
Maga; ªªª » (35:93ch vaga am aigwm dim cargos sims mmaíms, & ªmªria am e:; cºmamfíacaâg mãe—afã incêêczar asmcíada que praamha as, r&qaêaãâm da inveââãciwa para chgâzâ—«ÉÚ
pwvíwáamanâe até atua he—mgãogaçâg na asssambãàâa gram? wbwqâenâa
âmªgº %? w $$ aâªacíaígea nãº fêsmnáem awãââarâamanm mm gumídãarâamêma peíasaàfigaçõaa % Áââôªxãàçâú REÉ «— GATªNHQê .

Arâêgc; fª?º «« (:; axemífzm fínamaím & âasaâ da Aâââmâçââ %%Éã « GNWNHÚÉ caêmídãrá
mm 0 am:) aâvâã

Áªígª %ª »» Cansàaâaáôa gambiamaa reíacâômaçâw à ªenâzgta àâíça €€€ aêascàadà mà faz; mam
3% (ir:; mma && â3$QÚíAÇÃÚ %%%& -— &&?ÉNHÚQ; & Úãfemáa pâáwâ mam?” & Wmaçâg aªa
wmââaâú iriª ÉÉÉÓÉCÉªCÍãg cºnaíêâizíâa gm? assºcíaêca, mma & mínima && % (gênccs) mambmsa,
para anáêisa aªa &aêtuaçâô & apresêmaçâa €€€? parece? para suàfsiââa'f & cia—cisãº admânísiraâêva

»ââw
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W»-ââigm %“ «— A mamisaâa iara? & waza && 353 (tirªnia) ªê:-as cºwêãaa cwàaám cia*

mnstímíçâa gaara apremnâaçãa cia gareaef. _ & —
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Câmªrª Mªªiºilºªl ªº *
ºíIIIIIIº'I'iII'iIIIjIEstado de São Paulo

Protocolo Geral nº 752512
Data: 21/12/2021 Horário:14:33PROJETO DE LEI Nº W

é”
;? PÚBLICOS MUNICIPAIS, SOB DENOMINAçõES
,? QUE MENCIONA.

.r'I íLi,.'.I“ FÍJE'DÁL-i

mb in::021h28
RECONHECE E LOGRADOUROS

Apresentamos à consideração da Casa O seguinte:

Artigo lº — Fica, por esta lei, autorizado O Chefe do Executivo Municipal a adotar
como nomenclatura de logradouro público ou próprio municipal, os nomes
elencados abaixo:

L

II.

ill.

IV.

V.

VI.

VII.

NAIR DE LOURDES COSTA DE SOUZA
CLODOALDO CASTALDELLI

IZAURA ROMEIRO TIBÉRIO

ADÉLIO BATISTA

ANTONIO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS
ROSÃNGELA FIDÉLIS

DINALVA APARECIDA FERRANTI LEGNARI

Parágrafo único: As homenagens aos nomes elencados no Artigo 19 foram
prestados pelos vereadores: Maurício Vila Abranches, inciso I, Jean Corauci, inciso
II, III e IV, Mauricio Gasparini e Elizeu Rocha, inciso V, Brando Veiga, inciso VI, e
Bertinho Scandiuzzi, inciso VII.

Artigo 2º — Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

MATHEUS MORENO
1º Secretário
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Camara
IllluniºiPª'

Estado de São Paulo um 29/11/2321_Horário
1

Gabinete Vereador Maurício Vila Abra
AV. Jerônimo Gonçalves, 1.200 — CEP: 14.010-040

de Ribeirão Preto

“& Câmara Municipalde Ribª IlIIIIIIlIIllIIIlIIllIIlI
Protocolo Geraln 6 12

REQUERIMENTO APROVIWWPACHO

EM TA: REQUER A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI
DENOMINADO LOGRADOURO PÚBLICO OU
PROPRIO MUNICIPAL DE "NAIR DE LOURDES COSTA DE
SOUZA" CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO que o inciso I, & 2º, 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 Cámara pela maioria simples
passarão a compor a redação do Projeto de Lei de iniciativa da Mesa Diretora.

CONSIDERANDO que a saudosa NAIR DE LOURDES COSTA DE SOUZA, foi
ilustre moradora de nossa cidade, tendo falecido aos 27 de Dezembro de 2020,
conforme documento adjunto.

CONSIDERANDO o inspirador resumo biográfico de NAIR DE LOUDES COSTA
DE SOUZA, conforme abaixo transcrevemos:

Nair de Lourdes Costa de Souza nasceu na cidade de Restinga - SP, no dia 21
de agosto de 1.933, filha do Sr. Primo Mario da Costa e Sra. Olívia Maria de
Jesus.

Em 1.949, aos 1.6 anos de idade, mudou—se com seus pais para a cidade de
Ribeirão Preto-SP, onde viveu até a data de seu falecimento, no dia 27 de
dezembro de 2.020, aos 87 de idade,

Aqui em Ribeirão Preto, ainda solteira, dedicou seus préstimos em dois
hospitais, São Francisco e Santa Casa de Misericórdia.

Durante toda vida se dedicou, além da família, a todas as pessoas que a ela
recorressem, fossem quaisquer as necessidades.
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C mara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete Vereador Maurício Vila Abranches
Av. Jerônimo Gonçalves, 1.200 — CEP: 14.010-040

Era um alma muito sensível e cheia de fervor religioso, inclusive tendo feito
parte da Irmandade das "Filhas de Maria" da Igreja da Santa Casa de
Misericórdia, como era conhecida a época. Media 12 de setembro do ano
1.953, casou se com o Sr. Manoel Geraldo de Souza. Dessa união nasceu um
casal de filhos Suli de Souza e Donizete de Souza. Além do casal de filhos,
deixou 5 netos e 4 bisnetos.

CONSIDERANDO que a saudosa NAIR DE LOUDES COSTA DE SOUZA foi uma
filha amorosa e muito dedicada aos pais; para os irmãos mais novos foi um
exemplo de vida e um porto seguro.

CONSIDERANDO que a presente [áurea é forma de merecido reconhecimento
aos feitos, ao grande filha, mãe, esposa, ser humano. Sra. NAIR DE LOUDES
COSTA DE SOUZA, que nos deixa, além de ternas 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 Municipal de NAIR DE LOUDES COSTA DE SOUZA.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2021.

Mkter' VILA BRANCHES
Vereador
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REQUERIMENTO Nº 8585/2021

EMENTA: INDIClO A MESA DIRETORA O NOME DE

CLODOALDO CASTALDELLI COMO LOGRADOURO
PÚBLICO OU PRÓPRIO MUNICIPAL.

Senhor Presidente,

Conforme artigo 116, 5 2ª, incisos I a lll do Regimento Interno da
Câmara Municipal, incluidos pela Resolução da Câmara Municipal, para que seja incluído
em futuro Projeto de Lei, o nome de Clodoaldo Castaldelli.

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, & 2º, incisos : a II do
Regimento interno da

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2021.

,
. /CÇM ”]

í/ Jean Corauci
[Vereador
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Justificativa

Clodoaldo Castaldelli nasceu no dia 7 de janeiro de 1934 na cidade
de Ribeirão Preto - SP, filho do casal Jeferson Castaldelli e Amélia Salata Castaldelli,
começou a trabalhar muito cedo aos oito anos de idade já ajudava seu pai, que era
sapateiro e com o tempo aprendeu o ofício de confeccionar sapatos, começava assim a
Industria de Calçados Castaldelli, a empresa cresceu e chegou a empregar mais de 380
funcionários, entre eles Coraucci Neto, Coraucci Sobrinho e Ana Teresa Coraucci também
trabalharam na Fabrica de Calçados Castaldelli, empresa que contribuiu muito com a
economia da cidade de Ribeirão Preto, aos 25 anos Clodoaldo casou com Vânia
Conceição de Faria e desta união teve dois filhos, Rita de Cássia de Faria Castaldelli e
Marcelo de Faria Casataldelli, foi avó de 2 netos, Lucas e Lourenzo Bazzão, conhecido
como "esportista" pois gostava muito de esportes principalmente do Tênis e do futebol,
esporte onde defendeu as cores do São Cristovão, Clodoaldo Castaldelli foi uma pessoa
honrada, bondosa, amavel, respeitavel e muito querido pelos conhecidos, amigos
parentes e familiares, ele faleceu, deixando muita saudade, no dia 22 de fevereiro de
2016.
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REQUERIMENTO Nº 8586/2021

EMENTA: INDICIO A MESA DIRETORA O NOME DE IZAURA

ROMEIRO TIBÉRIO COMO LOGRADOURO PÚBLlCO
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 Izaura Romeiro Tibério.

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, ª 2ª, incisos : a II do
Regimento interno da

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2021.

Jean Corauci
Mareador
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J ustificativa

Izaura Romeiro Tibério nasceu no dia 03 de fevereiro de 1939 na
cidade de Pedregulho - SP. filha do casal Francisco Romeiro e Angela Domenice
Romeiro, cursou até a 4º ano do grupo escolar, trabalhou como auxiliar de produção nas
Industrias Matarazzo, depois se dedicou a sua profissão de costureira, no ano de 1959
no dia 15 de agosto casou-se com Carlos Tibério e desta união teve 4 filhos, Carlos
Américo Tibério, Carmem Silvia Tibério Coppede, Francisco Carlos Tibério, Carlos
Eduardo Tibério, como matriarca cuidava com muito zelo dos filhos do marido e de seu lar
e depois foi agraciada com 4 netos, Vivian Carla Tibério Coppede Cândido, Tiago Gouveia
Tibério, Jorge Ricardo Tibério Coppede, Larissa Cristina Tibério Coppede e um bisneto
João Lucas Coppede Cândido, Izaura Romeiro Tiberio foi uma pessoa bondosa, amavel,
respeitavel e muito querida pelos seus conhecidos, amigos parentes e familiares, ele
faleceu, deixando muitas saudades, no dia 01 de abril de 2021.
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REQUERIMENTO Nº 8671/2021

EMENTA: INDICIO A MESA DIRETORA O NOME DE ADÉLIO
BATISTA COMO LOGRADOURO PÚBLlCO ou
PRÓPRIO MUNIClPAL.

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 Adélio Batista.

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 ' a II do
Regimento Interno da

Sala das Sessões, 6ª de dezembro de 2021.

(5/24 /Jean Corauci
Ii/ereador
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Justificativa

Adélio Batista nasceu no dia 07 de junho de 1947 na cidade de
Patrocínio - MG. filho do casal Manoel Batista Filho e Rita Pereira Pires, aos 20 anos,
depois de trabalhar desde cedo na lavoura, mudou-se para a cidade de Ribeirão Preto em
busca de melhores oportunidades, trabalhou na empresa "ECLERP" onde desempenhava
a função de instalação e manutenção de fios elétricos em postes, no ano de 1968,
motivado pelo irmão mais velho começou sua carreira de fotógrafo, no início fazia os
famosos "binóculos", dos visitantes do Bosque Municipal no Jardim Japonês, foi
adquirindo mais experiência e começou a ficar mais conhecido quando começou a
fotografar os eventos sociais como festas, casamentos, aniversários e batizados,
alcançou o auge de sua carreira como fotógrafo nos anos 70, 80 e início dos anos 90,
fotografou batizados na igreja Nossa Senhora de Nazaré por mais de 18 anos, fotografou
batizados na igreja Santa Terezinha, quando o chão da igreja ainda estava no contra piso,
foi casado com e Sra. Maria Rosa e desta união teve dois filhos Adinéía e Adélio Júnior,
com o passar do tempo foi passando os eventos maiores para seu filho, que seguiu a sua
profissão de fotógrafo e ficava apenas com os eventos menores e todos os seus cliente e
amigos lembram, com saudade de sua simpatia, gentileza e de seu carisma, Adélio
Batista foi uma pessoa honrada, bondosa, amavel,respeitave| e muito querido pelos seus
clientes, conhecidos, amigos, parentes e familiares, ele faleceu no dia 02 de maio de 2021
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ósrr'ó
NOME:

ADELIO BATISTA

MATRÍCULA:
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Breve relem História vida Sr. Adélio Batista

Adélio Batista nasceu em Patrocinio—MG em 07/06/1947, Filho de Manoel Batista Filho
e Rita Pereira Pires era o segundo dos 13 filhos que o casal teve.

Começou muito cedo a trabalhar na Lavoura e aos 20 anos mudou para Ribeirão Preto
em busca de uma vida melhor.

Trabalhou por alguns meses na antiga empresa ”ECLERP” na função de colocação e
manutenção de fios em postes elétricos.

Em 1.968 motivado pelo irmão mais velho, começou com a atividade de Fotógrafo (foi
amor à primeira vista).

Começou fmografando visitantes do Bosque Municipal (mais precisamente no Jardim
Japonês) onde fazia os famosos "binóculos". Sua carreira foi crescendo e fotografando
na antiga rádio ”PRA-7" sua carreira decolou de vez vindo para eventos socias onde
estava em praticamente todas as festas pela cidade fotografando principalmente
casamentos, aniversários e batizados.

Por sua exceãência em seu trabalho sua popularidade foi crescendo e seu auge na
fotografia foi no final dos anos 70, anos 80 e início dos anos 90.

No final dos anos 90, começou a fotografar batizados na igre]a Nossa Senhora de
Nazaré onde ficou por 18 anos.

Outra igreja que marcou História foi a Santa Terezinha nos Campos Elíseos onde
também fotografou batizados há mais de 40 anos (e fotografava até os dias de hoje);
Brincava falando que os primeiros batizados que fotografou la' a igreja era no contra—
piso ainda..,

Nos últimos anos, apesar do cansaço pela idade, vinha fotografando eventos menores,
passando :» eventos maiores para seu filho que herdou sua profissão e seu nome
também.

Pela sua popularidade ván'os munícipes que viveram nessa época em Ribeirão Preto 0
conheciam e o amavam não só pelos excelentes trabalhos prestados, mas pela sua
simpatia, gentileza e carisma.

Faleceu aos 73 anos de idade, vitima de um AAV.C deixou esposa: Maria Rosa, 02 filhos:
Adinéia e .ºdélio Junior e 03 Netos: Leonardo, Bárbara e Arthur.
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Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 8675/2021

EMENTA: REQUER A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

DENOMINANDO LOGRADOURO PÚBLICO OU

PRÓPRIO MUNICIPAL “ANTONIO JOSE CRUZ

DOS SANTOS", CONFORME ESPECÍFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

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 “ANTONIO JOSE CRUZ DOS SANTOS ".

REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimen'izais, para

que seja denominado logradouro público ou próprio municipal com esse nome, encaminho

em anexo a justificativa a propositura, bem como documento comprobatório do óbito do

homenageado, obedecendo então as disposições a Lei Federal nº 6454/77.

Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2021.

MA URÍCIO GASPAR/NI
Vereador - PSDB
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

JUS TIFICA TIVA

Faleceu em 03 de dezembro de 2021 aos 74 anos, o médico Ortopedista Antônio José da

Cruz Santos, conhecido como doutor Niltão, por parecer com o ex-jogador de futebol

Nilton Santos.

O médico era deficiente visual, perdeu a visão após sofrer um grave acidente em 25 de

julho de 1979, a caminho de Porto Ferreira, quando estava no fim da residência de

Ortopedia e segue para um plantão. Apenas 45 dias após o acidente, ele voltou a

trabalhar.

Prestou concurso“ entrou no Hospital das Clínicas e passou a vida trabalhando no local.

Dr. Antônio José deixa a esposa Branca Maria de Oliveira Santos e os filhos Thiago,

Manuela e Matheus, além de um legado de amor e perseverança a profissão e sua
família.
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R&PÚBHCA FEDERATIVA DO BRASiL
REGISTRO CIVIL DAS PFSSÇMS NÁIUÍLAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO
NOME:

ANTONIO JOSE DA CRUZ SANTOS

MATRÍCULA:

121467 01 55 2021 4 00312 282 0118502 93
SYWCMLE OMC
casado selante e quatro anos

waxo DE IDENYVHCAÇÃ | KRG 3.711.298—3/8595? exp, em 24/05/2019 , BM
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mara Municipal de Ribeirão PretoCâmara Municipal de Ril
Estado de São Paulo

- , Data: 09/12/2021 Horário: 09: 40
Gablnete Vereador Brando Vei LEG -

AV. Jerônimo Gonçalves, 1.200 — CEP: 14.010-U4U

APKOVADO
REQUERIMENTO >, ,, ._IDESPACHO

00870 ] REQUER A ELMRAÇÃO DE PROIETO DE LEI

_______________ ____ DENOMINANDO LOGRADQURO 'PÚBLICO OU PRÓPRIO
PÚBLICO MUNICIPAL DE ,)vªROSÃNGELA FIDÉLIS,
CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

&

SENHOR PRESIDENTE
* _ _,

CONSIDERANDO que o inciso |, & 2º, do art. 116, do V[RegimentoInterno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto disciplina que os eadores
poderão indicar nomes de logradouros públicos ou próprios munipr por meio
de requerimentos, 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 a saudosa ROSÃNGELA FlDÉLIS foi ilustre
moradora de nossa cidade, tendo falecido aos 14/07/2012, conforme documento
adjunto;

,
CONSIDERANDO o inspirador resumo biográfico de ROSÃNGELA

FIDELIS, conforme abaixo transcrevemos:

Filha de Maria Aparecida Fidelis, sem registro paterno, nascida aos
05/09/1967, residiu por muitos anos à Rua João Daquil Bichuette, nº 620, nos
Campos Elíseos, nesta. Foi divorciada em única núpcias de Andre Luiz de
Andrade. Deixou os filhos Michelle, Suellen, Jessyca e Luis Ricardo, com 28,
26, 20 e 13 anos de idade respectivamente. A vida toda se dedicou à família à
comunidade em nossa cidade,

CONSIDERANDO que a saudosa ROSÃNGELA era pessoa muito
querida, amada por todos, não medindo esforços para ajudar o próximo;

CONSIDERANDO que a presente láurea é forma de merecido
reconhecimento aos feitos, a grande filha, mãe, esposa, ser humano, Sra.
ROSÃNGELA FIDÉLIS, 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

]
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& Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauio

Gabinete Vereador Brando Veiga
AV. Jerônimo Gonçalves, 1.200 — CEP: 14.010-040

Preto, deAProjeto de Leigue denomine de Logradouro Público ou Próprio Público Municipal
de ROSANGELA FIDELIS.

Sala das Sessões, 08 de dezembro de 2021.

na <>
VB'rando Ve'áa

Vere?!áí/_/

l
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBiTO
NOME:

ROSÃNGELA FIDÉLIS
MATRÍCULA:

11531 1 01 55 2012 4 00074 072 0037871 82

&

SEXO CO ESTADO CIVIL E iDADF

“feminino I—branca [divorciada quarenta e quatro anos

NATURALIDAD DOCUMENTO DE IDENTlFiCAÇÃO ELEiTOP

[Eªedreguiho - sp [RG 20 569 aai/sewer: ] l_SlM

_FILIAÇÃO E RESIDÉNCVA
«

Filha de Maria Aparecida Fidelis ; residente e domiciliada na rua João Daquil Biohuetie, n. 620, em Ribeirão Preto, Estado de São

Paulo

DATA E HORA DE FALECIMENTO
") ÉS N

_4
Barone de julho de dois mil e doze - 19:00 3 | 14 07 —| [ zerª—|

_LOCAL DE FALECIMENTO

Hospital da Santa Casa ,
'a avenida da Saudade n, 456 - Ribeirão Preto - 3ª subdistrito - SP

_CAUSA DA MORTE

natural, “e) Choque Sépiioo d) Pneumonia"

-SEPULTAMENTO/CREWÇÃO____-_——f_——r.[_DEçmRANTE
Cemiterio municipal Bom Pastor, deslacidade "'"—' -' " " "º ' a lllhagis'uellen'Rosângela de Andrade Nascimento

[NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO Do MÉDICÓOUE ATEsfouó'ósiro ”'

,, .

iDoutora Francesca Maia Faria , CRM 116357, médica do SVOlIFaculdade de' medicina

72% DBSERVAÇÓES/AVERBAÇÓEª

""7 ;

Z—
[Divorciada em únicas núpcias de André Luiz de Ándf'a'c'ié', 'cà'sàiiós'queroram "nm gubqisiçriq em cidade (ue-52, fls. 37, n. 6875),
Deixou os âlhos: Michelle, Suellen, Jessyca e Luis Ricardo, com 28, 26, 20 e 13 anos; de idade re p tivamente. Deixou bens. Não

.

deixou testamento conhecido, Era eleitora em Ribeirão Preto, Estado de Sãô'Bãulo. Registro leito rio di dezessete (17) em curso.

' ª O conteúde d certqidão é verdadeiro. Dou fé
ª

'
Ribeirão etá 17/He julho de 2012.
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::vlelxeáík : Jl) «&

' , Mé Fiorin Destéfano
Escrevente Autorizada
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_ Registro Civil das Pessoas Naturais
Ribeirão Preto - São Pauloº ,3 — “

Rua Paraiba, 513 » Campos Elísios - CEP 14080-020

& suaoisrmro Fones/FAX: (16) 3625-3832 e 3610-6807
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Protocolo Geral nº 7197/2021
Data: 09I12I2021GHnrário: 12: 10

LE -

DESPACHOWo9 DEZ. 20.21...

......'..........

DENOMINAÇÃO PRÓPRIO MUNICIPAL UL
í LOG—Rªil:URO PÚBLICO DE ANTONEO JOSE DA C?“. 12'

j SAN;<)$1Dr.NâLTÃO).
;

5 :

SENHOR t RíSâ Hi.“
2

É

f “ ric artigo 116, êZº, d.:- i

& Regimento [nte Ca Municipal de Ribeirão Preto, indica ª

É como nome de : no municgpai ou fogradouro público de “ANTONIO
à JOSE. DA CRUZt ª 41705" (Dr. NIH TÃO).

%

'
s

% Ainda en" amoo rência corr. citado artigo, segue g

ª biografia do home vageado: :

:

ã
;

; Antonio i..”c-i ªº“. mais velho de três !

i irmãos. de paz? , a. C*“ atos e mãe dona de
'

: casa — Sra. #. foi o [miar familia a escolher
Í medicina como ao. ESLD'Pêb her ortor a pelo apreço aos ;

esportes e pela Hança” no a profissão ,
, No perírf. o ginási: +:“.on o apelido cf: Nilton Santos. por

6

: parecer com (::
_

do Rio of: Jamor": Desde a :

' fac uidacie tor:os 3 ; aep .um (ue levou aeiav ida ,

É toda. |

ª Casou—se em 28.74 com Branca Maria de Oliveira Santos pai de '

4
três fiªhos, Thiag ' '

& ªi:-«nto: Manuela Oix'eira Santos Rosset e
!

Matheus DHX/SIP; fuiii de 4 oetos, r Antónia, Manuel. xi“
; Samuel e Jose »“ '

iXPEDiErcira-
“

!

“___” ,, ,,,,,,_v.v_. ,,_._.._..,__.__,.__u_,,..__ ,, ---“—___ .!

iAH/. & (j'
'- ___-___...

OF.! *. RI).», ION “'.R'O
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Câmara Municipal deRibeirão Prete

Formado pela USP (Universidade de São Paulo) Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto.. iniciou residência em ortopedia. Em 25 de
julho de 1979, no final de sua residência em ortopedia, sofreu um
grave acidente quando seguia para um plantão em Porto Ferreira, que
ocasionou na perda. da visão. Após 45 dias do acidente voltou a
trabalhar Fez especialização em Fisiatria e atuava na area de
reabilitação

Era médico contratado pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão
Preto, servidor municipal da Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto no
Núcleo de Gestão Assistencial—MGA, Médico Cooperado da Unimed de
Ribeirão Preto.

Era conselheiro do Comercial Futebol Clube e da Beneficência
Portuguesa de Ribeirão Preto. membro do Lions Clube Ipiranga e
fundador da Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto
(ADEVlRP).

Pelo exposto, REQUEREMOS a nobre Mesa, na forma
Regimental. depois de ouvido o Plenário desta Egrégia Casa, em consonância
com o artigo 116, ªzº, a denominação de logradouro público ou próprio
municipal de “ANTONIO JOSE DA CRUZ SANTOS” (Dr. NILTÃO),
requerendo, outrossim, que referida denominação conste no Projeto de Lei de
autoria da nobre Mesa Diretora. nos termos do inciso Ill, âzº, do art. 116, do
Regmento interno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto.

Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2021.
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& FEDERNH WX Dªí) BRASÍH,
RU (, WH. DA)»,- Fã'ifêfâíb'xã NAE (ERAM

CERTIDÃO DE ÓBÉTO
NOME:

ANTONIO JOSE DA CRUZ SANTOS

MATRICULA:
_

, = 121457 01 55 28214 00312 282 0118502 93W í't'SDSO Fiat.. E:. um
,

, ,

'
«

*

, ! pasado, setenta e quake anºs
.. manto by azxszcntçac rs; g'mr“; (gg 3311 ÉSÃISSPÍS? exp. em 241059019 ? ;GN

Ruª Wma; 25. Jaiczm Recreio, am Rxbeiráa Fªrme. Estado de sa: Pauio, Filho de MANOEL DA CRUZ garfos & da

301%
í ºª %

&

ma: de Sem? fiaâvén'ida 1535553 Mexa das Qetesh 811, Cannot Rihana Preto — SP
&?

kªnsas causam—; o «sr
192469,

5553 ). masc-sn
_

(amem wheddc Eva eleita: . Era, casado cºm Branca Men's de Oiiveáza Sa
:8 %% '

_os fim 911390, com 45 anos, Manuela, com 44 anus e Matheus.
_

'
V "' ]

meúdo ; certidão & ver

Kªguyª??? *

_

A .. j

'

»Pêssuasf—fsmms '
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REQUERIMENTO DESPACHO

Câmara Munici a| de,,p IIIIIII IIIIII II IIIIIlEstado de São Pau Protocolo Geral nº 7415/2
Data: 16/12/2021 Horário: 13: 21

LEG-

APROVADG
“021

00889*
REQUER A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO OU
PRÓPRIO MUNICIPAL DE “DINALVA APARECIDA FERRANT
LEGNAR " ,CONFORME ESPECIFICA.

QFNHOR PR F,.QIDFNTF

“DINALVA APARECIDA FERRANT! LEGNAR/", nascido no município de Ribeirão
Preto, em 22/ 05/ 1945, filho de Silvio Ferranti e Elisa Andreolli Ferranti.

Era casada com Plinio dos Santos Legnari, com quem teve três filhos, Plinio dos
Santos Legnari Junior e Rodrigo Leg-mari e Cárila Legnari Hamú.

Falecida no dia 10/08/2021.
Sua passagem terrena estará marcada para sempre na memória de tantos

quantos tiveram a felicidade de privar de seu convívio, marcado pelo exemplo
dignificaste de que somente através da ternura, da tolerância e da compreensão
edificaremos um mundo mais justo, humano e solidário.

Como forma de lhe prestar uma justa homenagem, REQUEREMOS, na
forma Regimental, depois de ouvido o Plenário desta Egrégia casa de Leis, em
consonância com o Artigo 116, 5 Zº, a denominação de logradouro público ou próprio
municipal de “DINALVA APARECIDA FERRANT] LEGNAR/”.

Sala de sessões, 16 de dezembro de 2021.

#

331%CANÉÉÉLzL/lj/

Vereador PSDB

Xªxm

EXPEDIENTE:

.x 'rfx Mo nl: no rwm-A / / mumunmáoun
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REPÚBLICA FEDERATEVA DO BRASIL
REGISTRO CÍVEL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTSDÃO DE ÓBSTO '

'

_, NOME:
&

'DINALVA APARECIDA FSRRANTE LEGNARE ,, «

1 '

“7

.?

:, MATRÍCULA?
—

"=
121467 01 55 2023145 33934? '5534 0117703 'ÍZ

fª E&OE—ª— [ªv—___, regaço amameminino “

; ,Lcasaqa, sete:
.|

ATURAUDADE—
————_——_—-»_.—í «occurniwoRibeirão Preto SP

,

'

&

_ ; '
,83255/DETRANÉ “EEEM. /09/

_

,

da na Avenída Professor João Fiusa,“2055, apto 241, Jardim Canadá, em Ribeirão Preto,. Estado de São Pam Filha às?|?EOLLS FERRANTL
,

Ribezrão Preto « SP

|O oc Tou o OEITO—
, O

IDLuerOA PAULOANDRÃDL' IAÉTFNS,CRM185785

ERBAÇÓES/ANÇTAÇÓES A ACRESCER.

Ea, Era eleitora . Era casada com P!
om 1 anos, Rodri ()

<”; con” údo da cedidão ? VérdadeímNQou fª,
&Ríb'rão aew?" d 5905: de 7021.
,

baila Maris Praxedes Simõesªí/okfbraz/ Escreven?utorizadaOFiCãAL: 29,0?) SãFAijõâ $: 0,59 ?CTALTJ' Selos recolhidos pela guia * .92/2021
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