
CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022

  

                        De conformidade com § 4º do artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto,
combinado com os  artigos  173 e  174 do Regimento   Interno da Câmara  Municipal   (Resolução nº
174/2015   e   alterações),   ficam   os   senhores   vereadores  CONVOCADOS  para   a  SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA  a ser realizada no dia  12 DE ABRIL DE 2022,  com início  às 15:00 horas,
para apreciação da seguinte matéria:  

 DISCUSSÃO ÚNICA
 

 
 

M.Q.

PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  10/2022  –  CONSELHO  DE  ÉTICA  E
DECORO PARLAMENTAR –  APLICA PENALIDADE  DE SUSPENSÃO
DO MANDATO PARLAMENTAR DA VEREADORA DUDA HIDALGO
POR   15   (QUINZE)   DIAS,   NOS   TERMOS   DO   PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 6.454/2021, TRAMITADO PELO CONSELHO DE
ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR,  CONFORME ESPECIFICA E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  

 

CONVOQUEM-SE OS SRS. VEREADORES.

 

 

Ribeirão Preto, 11 de abril de 2022.

  

 

 

 

ALESSANDRO MARACA

Presidente
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LEG -

PROJETO DE

RESOLUÇÃO

PACHO

Mª:APLICA PENALIDADE DE SUSPEN.
DA VEREADORA DUDA HIDALG

TERMOS DO PROCESSO AD

TRAMITADO PELO CONSELHO DE

CONFORME ESPECIFICA E DÁ OU)

ÃO DO MANDATO PARLAMENTAR

O POR 15 (QUINZE) DIAS, NOS

INISTRATIVO Nº 6454/2021,
ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR,
RAS PROVIDENCIAS.

Senhor Brasiàeuíe

O CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR, no uso d

regimentais, e nos termos do artigo Sº, artigo 10, e 14, ãlº da
dezembro de 2011 (Código de Ética e Decoro Parlamentar da C

Preto, bem como, êlº do artigo 16 da Resolução 213, de
(Regulamentação do Código de Ética e Decoro Parlamentar da C

Preto),

Apresenta à cons

Art. lº Pela presente Resolução, suspende o mandato parla

Eduarda Alencar Hidalgo (Duda Hidalgo), por 15 (quinze) dias

subsídio, e suspende a prerrogativa de uso de veículos oficiai

mandato na 18ª legislatura, compreendida entre os exerci

penalidade após apuração de conduta da parlamenta

Administrativo nº (5454/2021, tramitado pelo Conselho de E

nos termos das Resoluções nº 206, de 02 de dezembro de 201

Parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto) e nº 2

2011 (Regulamentação do Código de Ética e Decoro Parlamen

Ribeirão Preto), consoante parecer exarado e aprovado pelo

Parlamentar.

e suas atribuições legais e
Resolução nº 206, de 02 de

ãmara Municipal de Ribeirão
23 de dezembro de 2011
âmara Municipal de Ribeirão

deração da Casa o seguinte:

nentar da Vereadora Maria

com perda proporcional de

5 durante o exercício de seu

los de 2021 a 2024, como

, constante no Processo

tica e Decoro Parlamentar,

1 (Código de Ética e Decoro

13, de 23 de dezembro de

tar da Câmara Municipal de

Conselho de Éti e Decoro

tª/EXPEDIENTE:

OF. Nº DATA / / E UNCIONÁRIO: |
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Estado de São Paulo

Art. 29 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua public

Sala das Sessões, 11 de abril de 20

ªcusam»: De (Etna e lucro Barlame
Qíâmara Hluuitipal Ile iRiheirãn íª

f/fx/ /",/ ' f/- ofÇIÍA/ABRANCHES

Presidente

Vice- ' resid ' nte & Relator

COLETIVO POPULAR JUDETI ZI LLl

Membro
RAMOP

W
Trata—se de projeto de Resolução apresentado pelo Co

Parlamentar que visa atender às determinações const

206/2011 e 213/2011 após a apuração denúncia em des

Duda Hidalgo no âmbito do processo administrativo nº

K

ação.

22

trar Da

reta

;Ã/Q/
NIDRÉ RODINI

" L'“
Membro

TODAS AS VOZES

Membro

nselho de Ética e Decoro

antes nas Resoluções nº

avor da nobre Vereadora

6.454/2021.

EXPEDIENTE:

OF. Nº DATA / E UNCIONÁRIO:

ibeirão Preto
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Câmara Municipal d
; Estado de São P:

Processo n, 6454/2021
Requerente: Nilton Antônio Custódio
Requerida: ! iarie Eduarda Duda Hidalgo.
Relator: Vereador Renato Zucoloto

Relatório

Nilton Antônio Custódio, protc
vereadora Maria Eduarda Alencar Hidalgo (Duda Hi

ao seu coohecimento que a referida vereadora t

Renault, modelo Fluence, placas EHE3406, de propr
Ribeirão "Preto, oficial, portanto, de maneira indevic

que menciona, inclusive para uso particular e campa

Para comprovar as alegaçõe
representante junta as planilhas elaboradas pelo Gal
disponibilizadas no site da Câmara Municipal de Ribe

Pede ao final a condenação d
estilo.

Citada em 23 de novembro de
protocolou através de advogado devidamente c

sustentando ;: improcedência do pedido inaugural.

Em sua defesa, sustenta que e
do veículo de forma indevida e que a representaçã
falaciosa & que não aponta elementos suficientes pa

Sustentou preliminarmente a

minuciosa dos “fat ; serem investigados, tratando—

Esse fato dificulta a defesa
haveria elementos suficientes a serem manejac
arquivamento sumário cla representação formulada.

Ribeirão Preto
iulo

colou representação em face da
ialgo), sustentando ter chegado
eria utilizado o veiculo marca
edade da Câmara Municipal de
a, especialmente nas datas em
nha pessoal.

5 feitas em sua denúncia, o
inete da vereadora e que foram
irão Preto.

a vereadora nas cominações de

2021, a vereadora Duda Hidalgo,
onstituido, sua defesa prévia,

m nenhum momento se utilizou
nada mais é do que uma peça

ra seu recebimento.

inépcia da inicial pela ausência
as de maneira sucinta.

da vereadora porquanto não
os na cíbfesa,

requerendo o
't

i, e;
(
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No mérito, sustenta a impr
nenhuma das condutas descritas na denúncia se
desejado de penalizar a vereadora.

Bateu pela inocorrência de c

frisando que em nenhum momento a vereadora se

compromissos pessoais e/ou particulares e que a cor
nem de longe os princípios morais e éticos previst
Parlamentar da Casa Legislativa.

Prossegue a defesa repisand
administ "iva e rna-fé, que seria premissa do ato ile

Em sua peça de defesa, conte
que teria se utilizado do veículo oficial, rebatendo cl

na denúncãa. Assim o faz quanto aos dias 19 de jun
dias 15, 16, ';7, 18, 19, 20, 21 e 24, sustentando as
veículo o ?

Ainda em sua defesa, bate pel
e que a representação tenta calar a voz de uma ver
primeiro mandato parlamentar, se dizendo vítima
perseguição política, como forma de indício de vic
vereadora estaria exposta e que por tal razão deve s

Pede ao final, a improcedêr
ausência de gusa causa, Inocorrência de qualque
decoro parlamentar ou Emprobidade administrativa (

política de gênero.

Protesta pela produção de pro
pede sejam ouvidas, para provar os fatos articulado.

Não junta nenhum documen
comprovar as alegações feitas.

O feito foi a relatoria que em d

seu prosseguimento, diante da ausência de el

arquivamento sumário, especialmente a ausência
apta a compro—v alegações feitas em sua defesaC;: a)

Os pontos suscitados nas F

pontualmente, de forma a permitir a ampla defe
motivação das decisões, sejam elasjudiciais ou adm

ocedência do pedido eis que
iam aptas a produzir o efeito

uebra de decoro parlamentar,
utilizou do veículo oficial para
duta por ela praticada não fere,
35 no Código de Ética e Decoro

o a ausência de improbidade
gal e improbo.

sta pontualmente cada dia em
a—a-dia as alegações formuladas
ho, nos meses de junho e julho,
razões pelas quais fez o uso do

ocorrência de violência política
eadora mulher, jovem e em seu
de machismo estrutural e de
Iência política em que a nobre
er combatido.

cia da denúncia pela inépcia,
falta que enseja a quebra do
u ainda pela prática de violência

vas, arrolando testemunhas que
na defesa.

to em sua defesa prévia, para

ecisão fundamentada, sugeriu o
ementos suficientes para seu
de qualquer prova documental

reliminares foram rechaçados
sa e com base no princípio da
nistrativas. '
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Foi então determinada a exped
e intimação da defesa para que indicasse no prazo
celulares com prefixo DDD e o endereço eletrônico da
ouvidas por audiência por videoconferência, em razã
suas intimações e diante do que dispõe o artigo 45
sobre o comparecimento espontâneo das testemunh

Expedido ofício para a Secreta
que fossem juntados os dados constantes do Sister
oficial da vereadora Duda Hidalgo, houve negativa ;

uma vez que e Lei Gere] de Proteção de Dados, ved
que motivou o a' *ª'amento de ação por parte da
proferida decisão favorável ao fornecimento de tais

As planilhas fornecidas pelo _

Secretaria de Segurança Pública, foram fornecidas e

Através de Projeto de Resolu
Câmara Municípa'ê, foram autorizados os trabalhos d

o período de recesso parlamentar.

Foi designada audiência para o
pela defesa pa/a o dia 03 de fevereiro e interrogató
expedição das Zntimeções de estilo. Pela relatoria fora

que são servidores comissionados do Gabinete da
planilhas de saída do veículo oficial.

No dia da audiência, nos rr
peticionou requerendo o adiame

ferso).
instalação, a defes
sua petição (fls.

O pedido foi apreciado pelo Pre

ainda que houvessem moª" 'os para o seu indeferim
redesignado :) ato para o dia 07 de fevereiro (fls. 282

No dia designado para a auc
pedido de redesignação foi formulado pela defesa (1

clara demonstração de boa-fé processual, foi deferid
foi designada para o dia 09 de fevereiro, para a i

relatoria, da defesa e ao final o interrogatório da acu

No dia designado, foi instalada a audi
arroladas pela relatoria, I_ucca Vinha Vigneron e

ição de ofícios como requerido,
de 05(cinco) dias, os telefones
5 testemunhas para que fossem
o de não terem sido requeridas
5, do Código de Processo Civil,

as arroladas pelas partes.

ria de Segurança Pública, para
na Detecta, alusivos ao veículo
or parte do Senhor Secretario,
a o acesso a dados sensíveis, 0
Câmara Municipal, tendo sido
locumentos.

istema Detecta, operado pela
untadas aos autos.

ão aprovado pelo Plenário da
comissão processante durante

tiva das testemunhas arroladas
io da acusada no dia 04, com a

m arroladas duas testemunhas,
ereadora, e que assinavam as

inutos que antecederam sua
nto pelas razões constantes de

sidente do Conselho de Ética e,
ento, por mera Iiberalidade, foi
286).

iência, 07 de fevereiro, novo
Is. 377/verso). Novamente, em
o (fls.394/395). Nova audiência
nquirição das testemunhas da
sada.

encia e ouvidas as est munhas
João Baptista B ccaltto. Das
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Câmara Municipal d
' º“

Estado de São P:

testemunhas arroladas pela defesa, foram ouvidas
Teixeira Costa e Dheison Renan Silva. Ausentes
Coutinho, Symmv Larrat Brito de Carvalho, Luíza Br

Cergoli Janeêro, cujos depoimentos foram insis
indeferido pelo Presidente, nos termos do artigo 4.
Homologada a desistência requerida pela defesa
Marinho. Os depoimentos foram feitos em sistem
registros através da TV Câmara e gravados os (

constante dcs. autos.

Ouvidas as testemunhas, o Preside
instrutória para oitiva da vereadora acusada Duda
não constitui meio de prova e sim de defesa da acus

Neste momento a nobre defesa da
ordem, .uma vez que, segundo suas manifestaçõf
Jefferson Renosto Lopes e Maira Calidone Ressecl
defesa da acusada, nos termos do artigo Sº. do Decr
instrutório, de rigor a abertura de prazo para alegaçi

Neste momento foram feitas várias in

do procedimento, que foram indeferidas pelo senhor
manifestações do relator no tocante ao interrogatór
pela defesa a deixar a sala de audiências.

Assim, retiraram—se da sala a defesa e

O Presidente deu por encerrada a au
para a apresentação de memorias finais por escrito, r

No curso do prazo para a apresentaçã
a interposíção de mandamos no Juízo da Fazenda P

Sua Excelên indeferido o pedido de liminar. A d
segundo gra
suspensivo ao agravo, até que o mérito da ação man

0a
U,

;
O processo administrativo, porfora'de

15 de fevereiro do corrente ano, tendo transcorridc
úteis parao oferecimento de memorias.

Em 19, de abril de 2022, foi prolatada
a ordem impetrada, ao Juízo da Fazenda Pública. A

concedida, autorizando—se, por conseguinte, o rito dc
se encontrava em fase final.

tendo a Douta Desembargadora prolat

Ribeirão Preto
3qu

Daniel Santo Aleixo, Jonathan
as testemunhas Cleiton Leite
azuna Bicudo Mattos e Mariana
tidos pela defesa, entretanto
5, do Código de Processo Civil.

da oitiva da testemunha Luiz

a remoto, tendo sido feitos os
epoimentos em mídia digital,

te declarou encerrada a fase
-Iida|go, já que o interrogatório
ada.

acusada levantou questões de
s, formuladas pelos Doutores
ia Rayod, que patrocinavam a
ato—lei 201/67, encerrada a fase
es finais.

terjeições acerca da ilegalidade
Presidente, corroboradas pelas
0 da acusada, que foi orientada

sua constituída.

diência, com abertura de prazo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis.

0 de alegações finais, sobreveio
ública de Ribeirão Preto, tendo
ecisão foi objeto de agravo em
ado despacho conferindo efeito
damental fosse apreciado.

decisão liminarfoi suspenso em
até essa data 04 (quatro) dias

entença de mérito, denegando
ssim, restou revogada a Iimin ?

processo admin' t ativo qu 'á
“il

rh
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Como a sentença foi publicada e dele
impetrante e ainda nos “termos da Súmula 405, do Su

a diligente defesa, apresentar suas razões finais, por
da ata de auoiência e das intimações que se seg
publicação no Diário Oficiai do Município.

O Presidente do Conselho de Ética e
prazos e ritos estabelecidos no Decreto—lei e nas
intimado dos termos da sentença em 06 de
apresentaçãc do relatório final, com a convoc
legislativa para sua apreciação, em 12 de abril de 2

apreciação pelo Conselho no dia imediatamente ant

A defesa da vereadora Duda Hidalgo,
de abril de 2022, requereu a suspensão das audiên
Plenária), dianª-ze de sua não intimação para os atos
pelo Senhor Presidente, uma vez que os a

independentemente de intimação prévia, dado que
pela sentença de mérito, que produz seus efeitos
verbete da Súmula 405, do Supremo Tribunal Feder; .

Este o relatório do necessário.
Fundamento e passo a opinar.

O procedimento seguiu o rito estabe
naquilo qee coube as Resoluções da Casa Legisl
validado e considerado legal pela Juíza de Direitc
Doutora Luíza Helena Pita, que se pronunciou
reconhecendo a prática do Conselho de Ética,

Assim, manifestou a Magistrada:

”Como se não bastasse, inexistem qu
demora na comunicação entre o Pres
conselho tenha gerado prejuízos à def
uma vez mais trazendo a lume o prir
Formas, não há que se falar em nuli
alegações justamente pela ausência
procedimento, portanto, observou, n

201/67, que dita normas gerais, bem c
da Câmara dos Vereadores, inexistinc
processo legal, ao contraditório ou à a

e Ribeirão Preto

intimadas as partes, inclusive a

premo Tribunal Federal, deveria
rquanto já intimada nos termos
uiram por WhatsApp, e—mail e

Decoro Parlamentar, atento aos
Resoluções da casa Legislativa,
bril de 2022, deliberou pela
ção de sessão extraordinária
22, com a leitura do relatório e
erior, 11 de abril.

em petição protocolada em 08
cias designadas (do Conselho e
do processo, que foi indeferida
tos deveriam ser praticados
a medida liminar foi revogada
imediatamente nos termos do

I

lecido no Decreto-lei 201/67 e
ativa, cujo procedimento fora
da Vara da Fazenda Pública,
em Mandado de Segurança,

isquer indícios de que eventual
dente e os demais membros do
esa da impetrada, de modo que,
cípio da instrumentalidade das
iade também em razão dessas
de prejuízo efetivo à edil. O

o que coube, o Decreto—Lei nº
omo as supracitadas Resoluções,
o, destarte, violação devid
mpla defesa da imp/é?;da.”

Lô
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Diferente do que alega a defesa da
Conselho de Ética, não é canhestro e açodado,
comportamento responsável e adequado ao que de
valãdou e reconheceu a legalidade na conduta do Pre
em sua sentença:

"b) no mérito, não havendo, no
Ilegalidade, aouso de poder ou violaç
amparado pefo presente mandamus,

Então, não colhe razão as alegações d

processo instaurado. Aliás, tivessem os nobres adv
com a defesa e juntar os documentos comprobatc
acusada, talvez o desfecho desse processo administr

Mas não, a defesa desde o primeiro m

os vereadores, tentando se desvencilhar do ônus qu
provar que o que foi dito na denúncia não era verda

A defesa prévia juntada não o

comprobatórªc daquilo que alegou, conforme Ihe cor
da defesa era provar que no dia dos fatos narrados
vereadora Duda Hidalgo não estava nos locais e hora

E o que fez a defesa? Ao contrário de s

que lhe cabia, nos estritos limites do Código de Proce

tentou desqualificar :) seu acusador e mais uma vez
seus pares de estar sofrendo perseguição política.

O procedimento instaurado era apen
que podem ser abertos por qualquer cidadão, baste
aquilo que lhe competia, ou seja, a demonstraçã
verdadeira, mas não, preferiu o enfrentamento em r

menoscabo “as instituições democráticas, ao foro ad

para fazer sua defesa, optando por desqualificar o

questão procurando abrigo em outro Poder.

Registre-se aqui que é legítima sim a l

a solução de conflitos de interesse, mas a questão é
em voga nos silas atuais e que combatida por muitos,
partidária da vereadora Ducla Hidalgo, o Partidc
competente para as discussões como as que aqui re

acusada, o comportamento do
nuito pelo contrário, teve ele
cidiu a própria Magistrada, que
sidente e do Relator, concluindo

termos da fundamentação,
ao a direito líquido e certo a ser
)ENEGO ASEGURANÇA."

a defesa em vício ou mácula ao
Jgados o cuidado de se ocupar
rios da alegação da vereadora
ativo teria sido outro.

mento preocupou-se em atacar
e lhe competia, ou seja, apenas
ieiro.

fereceu nenhum documento
npetia. Lembro aqui, que o ônus
na denúncia o veículo oficial da
rios em que menciona.

e ocupar com o ônus probatório
sso Civil, vitimizou a vereadora,
assacou ataques genéricos aos

5 mais um, como tantos outros
ndo que a defesa apresentasse
o de que a acusação não era
nuitas situações, demonstrando
equado, legítimo e competente
oder Legislativo e judiciliazar a

usca pelo Poder Judiciário para
judicializar a política, pauta tão
especialmente pela agremiação
dos Trabalhadores. foro
tratam é o Plenário

, a C; mara
, .

&:
.)

É
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de Vereadores de Ribeirão Preto, que foi a exem
democraticamente pelos eleitores de nossa urbe, e a

Federal e leis inferiores, a responsabilidade de julga

A isso se chama Democracia!

Também merece registro que 0 Pode
competência constitucional e legal, manifestou-se
legalidade e legitimidade do processo, escudado no
Casa.

A vereadora teve inúmeras oportunid
mas não o fez. Na defesa prévia não há sequer um
ter o condão de infirmar as alegações de denúncia.

O Conselho de Ética demonstrou dura
o respeito aos princípios constitucionais e processua
que não tivesse motivo legal, redesignou audiências
principalmente oportunizar que a vereadora Duda H

juntada de documentos, oitiva de testemunha
depoimento, quando então poderia dar sua versão c

No dia 09 de fevereiro, a defesa mais
pela Inscituição. A arrogância, prepotência e soberb
A postura desde o início da oitiva das testemunhas a

não seria cefaborativa, fazendo com que a audiên
ruidosa e nervosa, sendo frustrada mais uma vez a t

Note—se, que mais uma vez a defesa
competia, ou seja, indicar com elementos firmes e co
uso indevido do seu veículo oficial.

Muito pelo contrário, a defesa em de
ao Poder Legisãativo, apegou—se em filigranas jurídic
que lhe competia, deixando a sala de audiências e or
Io também, deixando seu coíegas literalmente ”a ver
pronunciando e juntando provas que pudessem cor
acompanhadas de documentos a confirmar, são corr

Assim, a vereadora, diferente do que
públicas na imprensa, não juntou sequer NENHUM

suas alegações, diferente do que se revelou dur
especialmente com a vinda de informações ex

administrado pc— a Secretaria da Segurança Pública

eRibelrão Preto
aulo

alo do que diz a defesa, eleito

quem foi dada pela Constituição
seus pares.

r Judiciário, no exercício de sua
a propósito da regularidade,

Decreto—lei e nas Resoluções da

ades para juntar os documentos,
documento anexado que possa

1te a instrução do procedimento
5, quando por duas vezes, ainda

para permitir o amplo debate e

idalgo fizesse sua defesa, com a
e principalmente prestando

os fatos.

uma vez demonstrou desprezo
), nunca foram bons advogados.
roladas já indicava que a defesa
:ia se desenrolasse de maneira
entativa de ouvir a acusada.

se descurou da prova que lhe
ncretos que a vereadora não fez

nonstração cabal de menoscabo
s para se desvencilhar da prova
ientando sua constituída a fazê—

navios” e, mais uma vez, não se
oborar suas alegações que, não
0 palavras jogadas ao vento.

alegou em várias manifestações
DOCUMENTO para comprovar
ante a instrução do processo,
traídas do sistema D ECTA,

do Estado de São Paulº/e que
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indicou quando, onde e que horas estava o veículc
denúncia.

A Secretaria de Segurança Pública do
fornecimento dos documentos requisitados pela Cân

que eran".— sensíveis e, de conformidade com a Lei G

poderia fazê—io, forçando a Instituição a manejar açãc

Mais uma vez o Poder Judiciário fo
documentos, revelou—se fatos que foram narrados
em determinadas datas, haveria discrepância com os
da senhora vereadora.

Como sabemos no Direito, esses
Secretaria de Segurança Pública, possuem a presunç
e que à tona evidêncêa, poderiam ser confrontados |:

alguma falha no sistema de detecção.

Mas a defesa mais uma vez omitiu-s

prova que ihe competia.

Note—se que a testemunha Lucca

vereadora Duda Hidalgo, responsável pelas planilhas
respondeu às perguntas do relator na audiência do c

”Relator: nós temos aqui no dia 22/06,
na planilha elaborada pelo gabinete de

22, o veículo oficial, 22 de Junho, o
irajá consta aqui uma planilha
Segurança Pública, através do sistema
às 21 e 20 horas foi detectada a passag
dos Bandeirantes, na pista local, próxi
São Fauío, Você pode me dizer (

incongruência nos lançamentos da
Senhoria, no gabinete e os dados ofici
Segurança Pública?
_?iepoe ”itêfl eu acredito que ocorreu u
carro estava em Ribeirão Preto; (grife
Relator: Bom, então o que está err
detecta ea Secretaria de Segurança PL

L'ÉpCGÍªt'ºª' exatamente; (grifei)
Relato. _ istem outras passagens dc
desacordo :om as planilhas oficia
vereadora Duda Hidalgo, eu vou ler ac

ao

Ribeirão Preto
iulo

oficial nos dias indicados pela

Estado inclusive tergiversou no
ara Municipal ao argumento de
eral de Proteção de Dados, não
própria para seu fornecimento.

acionado e, com a vinda dos
1a denúncia, comprovando que
dados fornecidos pelo Gabinete

documentos fornecidos pela
ão "iuris tantum” de veracidade,
or prova robusta, que indicasse

& e se desvencilhou do ônus da

Vinha Vigneron, assessor da
de saída do veículo oficial, assim
ia 09 de fevereiro:

22 de junho, há uma anotação
vereadora Duda Hidalgo, no dia
eículo oficial estaria no Jardim
fornecida pela Secretaria de
detecta, que no dia 22 de Junho
em do veículo oficial na Avenida
mo à Rua Lourenço Martins, em
porque que tá vendo essa

planilha, é lançada por Vossa
ais encontrados na Secretaria de

'n erro no sistema detecta foi se
)

ado é efetivamente o sistema
blica?

veiculo oficial é que estão em
s lançadas pelo gabinete da,/i
Senhor: no dia dez '
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segurança operado pela Secretaria de Segurança Pú

preciso que as informações nele estampadas 5

documentos robustos e indene de dúvidas. Não ape
como ”eu aCa'ECli'íO que ocorreu um erro no sistema

335, ou ainda ”gue a planilha está errad
o carro estava fora de Ribeie'ão Preto".
Ribeirão_

2021 as 19:39 a um lançamento

e Ribeirão Preto
aulo

da planilha não há nenhum
&ançamentc, e o sistema detecta anota a passagem do veículo oficial
em São Pauio na Avenida Elisabeth
onze ce Junho de 2020, e um às 225
presença deêe em São Paulo na Aven
Éeste, próximo ao viaduto Bresser e
planilha oficial. No dia doze de junho
novamente o carro foi detectado em
Machado,. próximo ao viaduto Bresse
planiiha. No dia dezenove de junh
novamente o carro foi registrado est
Alcântara Machado, Radial Leste, apó
sem registro na planilha. No dia 22 d

detecta, de que o veículo foi visto
Bandeirantes, pista local, próximo à RL

Íançacfa por Vossa Senhoria é de que
No dia 26 dejunho de 2021, às 22h 47
São Paulo, também na Avenida AI

próximo ao viaduto Bresser, também r

do gabinete. No dia onze de julho de
também na Avenida Alcântara Mac
viaduto Bresser, não há registro na
2021, as 11h 54 minutos, o veículo foi
Paulista, na Avenida Atílio Menin, 4

registro na planilha. Então são um, do
oito iançamentos feitos pelo sistema o
Pública, não havendo nenhum registr
vereadora, de que esse veículo estaria
anotados pelo detecta. O Senhor tem
“.be pc:,ent &: tenho conhecimento da pl

e Rubiano, 5120. Ainda no dia
2 horas, o veículo foi anotada a
da Alcântara Machado, a radial
também não a lançamento na
de 21, às 20horas e 9 minutos,
São Paulo, na Avenida Alcântara
r, cujo lançamento não está na
de 2021, a 7:30 da manhã,

ando em São Paulo, na Avenida
5 a Rua do Hipódromo, também
e junho, há um lançamento do
em São Paulo na Avenida dos
a Lourenço Martins, a anotação
) veiculo estaria no Jardim Irajá.
minutos, em São Paulo, também
ântara Machado, radial leste,
ão há registro na planilha oficial
dois mil e vinte e um, as 19h50
tado, radial leste, próximo ao
alanilha. Dezenove de julho de
anotado passando em Bragança
50, água Águas Claras, e sem
5, três, quatro, cinco, seis, sete,
ficial da Secretaria de Segurança
no lançamento do gabinete da

TI nesses horários, datas e locais
conhecimento disso?
anilha do Detecta. (grifei)

Relator: o que o Senhor pode falar sol:

.Iziepce ut ae: 'de a planilha está errada
carro estava 'Eora de Ribeirão Preto. (

Relator: todas essas datas lançadas
contrapõe a informação e fala que ele

epc/e—z'xte: gim. (grifei)”

Ora, embora seja possível, mas im

re isso?
e que nenhuma dessas datas 0
;rifei)
pelo Detecta então o senhor
5 são inverídicas?

provável que um sistema de
blica apresente alguma falha, é
ajam colocadas à prova com
nas respostas evasivas e turvas
detecta foi se carro estava em
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Assim, as planilhas fornecidas merec
que, naqueles dias e horários, o veiculo oficial Ren
esteve naqueles locais, em descompasso do que ale
Hidalgo, corroborada pela testemunha Lucca Vinha
merece crédito a infirmar os documentos trazid
desacompanhado dos documentos necessários à su

De todo o exposto, depreende—se qu
uso do carro oficial da Câmara Municipal de Ribeir
nos limites de sua responsabilidade. A Resoluç
penalidades que pocem ser impostas e que devem
dosimet ia como primariedade, reincidência, gravidz

O exercício do mandato parlamenta

em sim o crédito e comprovam
ault, Fluence, Placas EHE— 3406,
gou a defesa da vereadora Duda
Vlgneron, cujo depoimento não
os para os autos, até porque
comprovação.

e houve infração a regra para o
ão Preto e que deve ser coibida
o 206/11, reza quais são as
er fixadas segundo as regras de
de e lesão aos cofres públicos.

r é a mais pura expressão da
democracia representativa, onde os eleitores escolhem os seus representantes
legítimamente eieitos. Por essa razão é de se prestigiar, sempre que possível, o
exercicio dessa representação, sendo a pena de cas
que pode receber um político no exercicio de seu me
se no juízo criminal, à pena de morte, que de
ordenamento jurídico.

Desta maneira, a dosimetria da pen
para que não seja se entemente branda, a estimt
um caráter pedagógico para coibi—Ia, mas que tan
perseguição & 'thdítê politica, de tal sorte a cometer

Restou demonstrado durante a ins
Legislativa possuí inúmeras regras para uso do veicu
ser um bem público, usado com parcimônia e sen
parlamentar.

No período da pandemia, essas regras
vez que as sessões e o trabalho estavam se dandc
expedido norma própria a "cal respeito, para utilizaçã

Os atos 372/94, 676/2014, 1096/1
utilização dos veículos oficias e por
observadas, tanto pelos Senhores

disciplinam (:

devem
assessorias.

Sc?

Como é sabido o vereador tem a sua c

de atuação, ou seja, do limite do Municipio, poden

sação a mais grave condenação
ndato parlamentar. Assemelha—
ão grave é vedada em nosso

3 é de fundamental relevância,
lar a prática da infração, tendo
bém não seja a expressão de
injustiça.

rução probatória que a Casa
o oficial que deve, em razão de
wpre no exercício do mandado

foram ainda mais restritas, uma
de modo remoto, tendo sido

:) do veiculo oficial.

5, 1087/16, 373/17 e 374/17
“erem normas interna corporis
ereadores, quanto por suas

ircunscrição limitada a sua área
do utilizar—se do veí Io oficial

,

( !

XX,—“)

&

l'
l
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”““ Cãmaraiilunicipald
Estado de Sao P;

nestas circunstâncias, e apenas quando autorizado p
de viagens para outros Municípios, o que não foi
Hidalgo.

A própria Constituição Federal, gar
imunidade mazerial por suas opiniões, palavras e vot
circunscrição do Município-,. consagrando neste artig
do vereador.

As Resoluções da casa e que tratam d
213 e que discipiinam o regramento dos procedimer

Nelas estão disciplinadas todas as ini

Decretoieí 231/67, que trata da cassação
subsidiariamente, e no que couber, aos vereadores.

A resolução 206/11, reza que:

“CAPírULo ?l

DOS DEVERES FUNDAMENTAIS
Artigo 39 — São deveres fundamentais
« -
%I - respeitar e cumprir a Constituição
Câmara Municipal;
ill «

iv — exercer o mandato com dignidad
lontac'e popular, agindo com boa—fé,

E prossegue:

”Artigo 10 — São as seguintes as pen
atenta-tória ou incompatível com o de
I— censura, verbal ou escrita; V
Ii — suspensão de uma ou mais, prer
seis) meses;

ZII - suspensão do exercício do mand
suspersão dos subsídios;
.V - perda de mandato.
êlº — Na aplicação de qualquer sançãc
serão considerados a natureza e a gra
danos que dela provierem para a Câm

agravantes ou atenuantes e os antece
& 29 - C Conselho de Ética e Deco
manifestará, conforme o caso, pela ap

e Ribeirão Preto
auio

ela Mesa Diretora, nas hipóteses
bservado pela vereadora Ducla

ante em seu artigo 29, VIII, a

os no exercício do mandato e na
a limitação material da atuação

o Conselho de Ética são as 206 e
tos investigativos contra edis. /

rações e punições, diferente do
de Prefeitos, aplicando—se,

do Vereador:

as leis e as normas internas da

e e respeito à coisa pública e à

zelo e probidade;"

alidades aplicáveis por conduta
coro parlamentar:

"ogativas regimentais por até 6

ato por até 6 (seis) meses, com

disciplinar prevista neste artigo
vidade da infração cometida, os
ara Municipal, as circunstâncias
dentes do infrator.
ro Parlamentar decidirá ou se
Iicação da penalidade r u rida .
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na representação tida como pro
cominação mais grave ou, ainda,
conforme os fatos efetivamente apur

Conforme se verifica, a resoluçê
prerrogativas, bem como do exercício do mandat
excedendo 05 (seis) meses, como medidas ante
parlamentar, que é a medida mais extrema adrr
também prevista no Decreto—lei 201.

A dosimetria da pena também
explicitando que deverá ser levada em conta a
cometida, Jem como as circunstâncias agravantes
do infratar. Desta maneira, o Plenário é sobera
sugerida pelo Conselho de Ética. Não por este moti
de suspensão ou cassação, deverá se manifestar por
ou não a decisão do Conselho de Ética.

il

Desta maneira, entendo que a verea
interno, no que diz respeito à utilização do veículo
utilizada no exercício do mandato para implementar

Assim, durante a instrução do proc
desincuW—biu do ônus probatório que lhe compe
responsabilizada, nos termos do artigo Sª., II e IV da
Legislativa, devendo, entre-tanto, ser sopesada a

mesmo édito.

Tenho para mim que deve ser atenu
potencial ofensivo, acrescido à primariedade e tamb
que teve a conduta reprimida, eis que os abastecime
com dinheiro público, nem mesmo outras despes
edilidade.

Seria por demais excessivo a pena
equiparada &. morte dos direitos políticos, que seria
punição ac político, levando-o à completa execração

Por todas essas razões expostas, e ra
pena segundo essas circunstâncias, de forma a dese
descordo :"a normas regimentais e tampouco c

corsagrados no artigo 3-7 da Constituição Federal.
'.U

:edente e pela aplicação de
de cominação menos grave,
ados no processo disciplinar."

o permite a suspensão de
) parlamentar, nesse caso, não
:edentes à perda do mandato
itida na norma interna, como

>. objeto de regulamentação,
natureza, a gravidade da falta
u atenuantes e os antecedentes
o para a aplicação de medida
Jo, o Plenário, em caso de pena
“ua maioria absoluta, aprovando

:lora infringiu norma de caráter
oficial que deve ser ferramenta
ações em seu benefício.

edímento a vereadora não se
tia, razão pela qual deve ser
Resolução n. 206/11, desta Casa
luz da dosimetria sugerida no

ada a pena em razão do menor
ém ao baixo impacto financeiro
ntos do veículo não foram feitos
as foram lançadas a conta da

de cassação, já que uma pena
como já dito, a último ratio da
pública.

oável que haja a dosimetria da
stimular a prática de ações m
ntra princípios constitucion is

Qi"'lxid
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Câmara Municipal d
j; ;Íjjí Estado de São P;

isto posto,;wr infração ao artigo 39.

artigo 12, Vll, parágrafo 19”, da Lei Orgânica Munici
a vereadora Duda Hidalgo deve ser responsabilizad
oficial sob sua guarda e por esse motivo, ter sus
parlamentar pelo prazo de 15 (quinze) dias, com
suspensão do uso do carro oficial durante o exercíci
expedindo—se projeto de resolução para tal finalida

São estas . zões que esta : atoria e

submete à elevada «redação do Conselho de Ét

deliberações.

Ribeirão Preto

II e IV, da Resolução 206/11 e
pal, esta relatoria entende que
a pelo uso indevido do veículo
senso o exercício do mandato
Jerda de subsídios, bem como
o de seu mandato parlamentar,
:le.

ntende necessárias e que s.m.j.,_
ca e Decoro Parlamentar para

022.
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]!

Camara Muniçãpai de Rib
'

.Es. :
ãó Paulo

CONSELHO DE ÉTICA E DECORG PARLAMENTA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

_.Vº.....T0__EMââlªàRâ—DQ

PROCESSO ADMÃNISTRATEVO "N”“ 6454/2621

No dia O,-Mªe/2027)

eirão Preto

R DA CAMARA

recepcionamos um
ofício de notificação para Reunião Púbíica do Conse'rho
de Ética e Decoro paríamenrar & ser
13/04/2622, tendo como objetivo &

de'íi'beração do Relatório Final do
administrativo 6454/202 1

. Assim, em
notificação, () Mandato Coâetivo Ramon

realizada dia
apresentação e

proceª—límento
aetndimento &

íoâas as Vozes,
se fez presente na reunião, para manifestação Cio voto, nos
termos que aqui se faz presente:

O Processso administrati
E::rigorou—se=parto oe urma de núrgªgc & enoar
Diretora da Câmara, no dia 03/11/7
diligências solicitou a apreciação deste
19/Zºll/“21 para instauração do processo
É“ o entanto, nosso mandato entrou no pre—_

partir do dia 01/02/2022, quando já íníc
administrativo em questão, com diversos

Assim, verificamos
adotada para o proeedimenâo do presente
& Resoíução 206/2611 e Resoiução
procedimentos previsãos no Deoreao Lei 2
apontada possíveis ramas & divergências
processada, através de seus patronos, (iara,

que &

vo 6454/2021,
minh—aos. % Mesa
ZÉ, que após
o-.se1ho no dia.
adminisaatívo.
,ente conselho &

íaâo o processo
a'os praticados.

íe—gislação

processo ora foi
Afi/EGM, ora
1/67”, a Qual foi
peão vereadora
ªr: as reuniões e
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Há pouco ”campo o
estabelecido na Resolução Zôó/ÍZOLÁE & Zíf
ser anuíado e restabelecido novo procedi
caso do processo adminisírativo am fa
Sérgio Zerbinato, e foi adotaão o procsd
no Decreto Ler' 203/67 assim tamos
imparcialidade enquanto membros desta
inadmissível dois pesos e duas medidas»

eir Preto

proceaimento
1/20)? L ”save que
onto como no

:o do vereador
xmeoto pfevisto
que garaniir a
( omissão, sendo

Nestas tamos, uiíecidíros emiíir &

preseníe voto CONTFAREG, ao Reíatório Fínai amada
por esta Comissão, o qual não fomos consuãtados
previamente antes deste ser redigido &: por todas
considerações acima expostas.

Ribeirão Preto, H de abril de 2022

// [[à/mw Qm “ &
MAN IATO CÚLETWG

RAMON TQÚAS A8 VQZÉES

3565.
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Ribeirão Preto, 17 de fevereiro de 2022.

Ref. Ofício nº 020/2022 (IC nº 14.0156.0007454/2021-1 — Pr
Ribeirão Preto)

omotoria Cível de

Exmo. Sr. Promotor de Justiça,

Acuso, pelo presente, o recebimento do Ofício n

bojo do Inquérito Civil nº l4.0156.0007454/2021-l, em trâmi

020/2022, expedido no

te perante a Promotoria

de Justiça Cível de Ribeirão Preto, que versa sobre a apuração de eventual ato de

improbidade administrativa imputado à Vereadora Maria Eduarda Alencar Hidalgo,

com assento na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, ora &

utilização indevida de veiculo oficial da Câmara de Vereadore

razão de suas atividades parlamentares, decorrente de represent
Nilton Cesar A. Custodio.

Respeitosamente ao teor da representação que le

acima referenciado, a Vereadora jamais utilizou o veículo ofi

pessoais e/ou particulares, tendo sido a utilização do mesm

virtude de suas atividades parlamentares.

Sem qualquer elemento de prova, o represent

subscritora teria feito o uso do veiculo oficial para se deslocar (

junho, um sábado, quando houve uma grande manifestação do

Avenida Paulista, “conforme a rede social da mesma e (...) info

que viram o veículo citado na capital nesta data”.

Informa ainda que nos meses de Julho e Agos

registro de uso do carro nem mesmo dentro deste municipio, a l
o referido veículo para se deslocar a Capital deste Estado durar

ubscritora, por suposta

s do qual tem posse em

[ção movida pelo senhor

ou à deflagração do IC

cial para compromissos
o feita unicamente em

ante assevera que esta
São Paulo no dia 19 de

partido da vereadora na

mes seguros de pessoas

o, apesar de não haver

Vereadora teria utilizado

te os meses citados”.
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Alega também que a Vereadora esteve, no mês

na vizinha Cravinhos; no dia 16 na cidade de Jundiaí; no dia 1'
em São Paulo; no dia 19 em São Bernardo do Campo; no dic

Mauá; no dia 21 em Diadema e São Paulo; e no dia 24 em

outubro, feriado, teria retirado o veículo sem qualquer justif
ausente do dia 29 do mesmo mês até o dia 02 de novembro.

Ocorre que o veiculo oficial da Câmara Mu

Vereadora (Fluence, placa BHE-3406) foi usado para viage

missões oficiais, a saber:

N . . . .No mês (1 abril (o veículo fo1 ut111zado no dla;/cidade de São Paulo30m O objetivo de se reunir com 0 Deputad

(PT-SP) a fim de solicitar emendas parlamentares para o munic

com o Deputado Federal Rui Falcão (PT—SP) com o mesmo o

caso do pedido ao Nobre Parlamentar José Américo o pedid

atendido, porém a solicitação ao Deputado? Rui Falc_ão gerou (

mil reais destinado à educação da cidade. Esta viagem pode se

do ofício 09/2021 ao Presidente da Câmara Municipal de Ribeir

Maraca, em razão de ainda ser época de vigência do ato da mes

2021, que obrigava a comunicação de viagens para fora de mun
à Mesa Diretora da Casa.

No mês de setembro de 2021 o veículo foi retir
. . .v-Pºf—da Vereadora nas seguintes datas: dia/1,3, para deslocamento

para participação da Vereadora em atividade parlamentar, o

palestra na Escola Bairro Francisco Castilho sobre ayereanga e

na política, inclusive consta em anexo o projeto que envolviíª» , #__...”
apresentado ao coordenador geral da escola, bem como o progrc

disciplina sociologia e Elosotiagjialó após a 66“ Sessão Ordin

à cidade de Jundiaí, Wiscutir, na manhã seguinte, atuação pc

e projetos na área de políticas públicas para mulheres com a se

da direção nacional do PT, conforme declaração assinada por ele

Sorocaba, ocasião em que a Vereadora participou de ume
___-—

a

de Setembro, no dia 15

em Sorocaba; no dia 18

20 em São Bernardo e

Campinas; no dia 12 de

cativa; e também ficou

licipal à disposição da

ns invariavelmente em

lº_para deslocamento à
,

Estadual José Américo

i'pio de Ribeirão Preto e

bjetivo. Infelizmente no

o da vereadora não foi

menda no valor de 500

r confirmada pelo envio

ão Preto, Sr. Alessandro

a nº 60 de 19 de abril de

icípio de Ribeirão Preto

ido para deslocamentos

a c1dade de Cravinhos,

:asião em que proferiu

ª Pª_“iº_ipêíã9ÉÉ?ÉifliE?

1 a visita da vereadora,

ma de aprendizagem da

ária, para deslocamento

Lrlamentar da Vereadora

nhora Mariana Janeiro,

; no dia 172 para viagem
Audiência Pública da
ªmd—___—
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Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conforme

'
(https://www.al.sp.gm'.br/repositorio/audpub/anexos/S ] 7/YY2

M13SS4—Audi nciasº/oZOOr amento%202022%20-%2OSorocz

defendeu maior investimento nas universidades estaduai

diretamente Ribeirão Preto por ser a sede do segundo maior (

de São Paulo; no diat18para São Paulo, quando a Vereadorase

“Estadual Maurici (PT-SP) ocasião em que discutiu melhoric

Ribeirão Preto e a realização de pedido de emenda parlam
conforme declaração assinada pelo proprio díputado; no (M€

Campo, quando foi visitar um projeto habitacional naquela (

Eduardo Cardoso conforme fotos em anexo e documento co

além de conhecer projeto que promove atendimento a pessoa_
da Sra. Symmy Larrat Brito deCarvalho conforme fotos em a

projeto em rede social; no di 20 em São Bernardo do Campo/exercício de suas atividades parlamentares, participou de uma r
estadual do PT, ocasião em que foi solicitado auxilio de Luiz

com deputados e deputadas do partido para facilitar o envio de

ao município de Ribeirão Preto e esteve e Mauá om o pre

Secretário de Cultura daquela cidade, ocasião em que a Verez

conduzidos pela Prefeitura na área de cultura e juventude, que
no município de Ribeirão Preto; no drCem Diadema, quando

projeto de educação ambiental, no recém reaberto Parque Ecoló

uma reunião com o Secretário de Transportes, com o Secre
&__

encontrou com o Prefeito da cidade, Fillipi Júnior. Nessas re

questões sobre mobilidade urbana e cidades inteligentes.

fotográficos registrados em Diadema e Mauá, essas viagens

comprovadas pelos testemunhos realizados ao Conselho de Éti(

de 2021. No retorno passou em São Paulo (que era o trajeto d
É“

a V

da

pertences na hospedagem; no dia em Campinas,

Audiências públicas
«

(https://www.al . so. gov. br/repositorio/audpub/anexos/ 5 l 6/YY2

M37SS l 9-Audi ncias%200r amento%202022%20—%20Camp'

para defender maior verba para as universidades estaduais.

video no seguinte link:

OZlMM9DD4Pll-IZOM

bapdl), ocasião em que

s, algo que beneficia

arnpus da Universidade
reuniu com o Deputado

s paraoMunicipio de

ªntar para o município,,,“
1,emMidade,. a convite do Sr.

n descrição do projeto,

LGBTQlêt & convite
nei-mie página oficial do

quando a vereadora, no

eunião com o presidente
Marinho para o contato

emendas parlamentares
feito de Mauá e com o

dora conheceu projetos

poderiam ser replicados

a Vereadora visitou um

gico de Diadema, e teve

tário de Governo e se

miões foram abordadas

Além dos registros

e seu teor pode—thºr

a no dia 09 de fevereiro

e volta), para buscar os

ereadora participou de

ALESP

21MM9DD8HH14M

inaspdt) novamente
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Além disso, 0 denunciante alega que o veiculo oficial /—oi retirado no dia€2 de

outubro, feriado, sem qualquer justificativa. Destarte é necessário reafirmar a completa
“z—f—í:
ausência de qualquer prova apresentada na denúncia. Poré

vereadmsõlmamem
vereadora e parte de sua equipe, aproveitando o feriado, d

'e nadíã'bsco

Ubatuba. Esta viagem foi feita com carro próprio, Doblo plac

próprios.

Ademais () denunciante também alega, sem trazer qualq
oficial também ficou ausente do íao diÚ. de novembro.

encontrava—se em viagem particular a Bahia, conforme comp

relação a seus assessores, todos se encontravam em Ribeirão P

Em relação às datas apontadas pelo Sistema Detecta, e"_,,“14 dejaneiro, 11 de abril, 10,11, 12,19, 22 e26 dejunho, e 11

condiz com a realidade, tratando-se de possível erro de mediçã

clonada, senão vejamos.

Nas datas 14 de janeiro e 11 de abril o veículo foi de't

São Paulo antes mesmo de a vereadora ter recebido o%%
de abril, conforme o “termo de recebimento de veículo” em an

dados consultados no portal de transparência da Câmara, a

registrada antes da posse do carro pela vereadora foi feita no m

registrava 53358 km rodados pelo veículo, informação con

datado de 22 de fevereiro de 2021, na fl. 11 do processo interno

Municipal de Ribeirão Preto. A Vereadora recebeu o c

quilometragem registrada constava 5334— km rodados. 1

impossível que o veículo tenha feito—viagem de ida e volta

apontadas no Sistema Detecta sem qualquer registro por p

Câmara ou sem qualquer alteração condizente de quilometrage

O exposto acima já comprova a imprecisão do Siste

questionamentos todas as demais datas apontadas, porém, de rr

fé desta subscritora e com certeza da licitude das ações enqu

m, considerando que a

ider, na referida data a

ecidiram ir à praia em
;;;-f;—

a DGL 3873,'e recursos

uer prova, que o veículo

estas datas a vereadora

rovantes em anexo. Em

reto .

specificamente nos dias

e 19 de julho, nenhuma

) ou até mesmo de placa

ectado no município de

b que ocorreu no dia 16

*x0. Ademais, conforme

ultima quilometragem
ês de outubro de 2020 e

firmada em documento

495 de 2021 da Câmara

arro no dia _1__6_, cuja

ogo, é absolutamente

a São Paulo nas datas

rte de funcionários da

m.

ma e torna passível de

odo a evidenciar a boa-

anto parlamentar, serão

fls. 22/212



apresentadas a seguir informações que comprovam que em toda

e sua equipe, inclusive aqueles que sequer possuem habilitaçã

nas datas, horários e locais apontados pelo

Na data 10 de junho, conforme informação obtida pelo &

do Google, que pode ser encontrado no endereço eletrônico &

foi possível traçar o histórico de deslocamentos da vereador

encontrava-se no município de Ribeirão Preto. Para além dis

leitura do sistema detecta a vereadora solicitou comida pe

estabelecimento Pokeway a ser entregue na Rua Chile 1500, ap
Preto. Também, no mesmo dia realizou pagamento por aproxi

débito, cujo número de referência é 248940911610062624222

no estabelecimento Rei do Chocolate, que e' a empresa respons
própria Câmara.

O Assessor Direito João Baptista Alves Boccaletto rec

seu cartão de crédito no valor de R$166,65 no estabelecimento (

na Rua Rui Barbosa no Centro de Ribeirão Preto.

O Assessor Parlamentar Lucca Vinha Vigneron realizc

seu cartão de crédito, nos seguintes estabelecimentos: Conilrem

(Expresso Pão de Queijo , localizado no Novo Shopping),

Fazenda e Gelato di Chapa, ambos no shopping Santa Úrsula,

Boa.

A Assessora Parlamentar Maria Eduarda Ruas Guimarãe

Paulo no dia 9 de junho, viagem esta que foi feita com carona

Blá Blá Car conforme comprovante em anexo, sendo que no di

não sendo possível que estivesse com o carro.

Os assessores Marcos Ferrarini e Ana Paula Araú

possuem autorização para guiar o carro, porém ainda ass

apresentar seus comprovantes de que não estavam em São Pat
Marcos Vinícius do Nascimento Ferrarini, assim como a Ve

s estas datas a vereadora

, não utilizaram o carro

Sistema Detecta.

istema de Rastreamento

tg:((timelínegooglecom,

a, confirmando que ela

o, 39 minutos antes da

10 aplicativo ifood no

. 43, Jd. Irajá — Ribeirão

mação em seu cartão de

98 no valor de R$ 3,50

ável pela Lanchonete da

lizou compra física em

arrefour Bairro, situado

u diversas compras em

Comércio de Alimentos

Restaurante Raízes da

e no Restaurante Panela

s realizou viagem a São

por meio do aplicativo

1 10 já estava na cidade,

'o Alves da Silveira não

im entendemos válido

10 nas datas apontadas.

readora Duda Hidalgo,
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utiliza sistema de rastreamento em seu celular, sendo qu
encontrava na rua Tomás Corrêa de Moura, número 195, Parq

minutos antes da leitura do Sistema Detecta. Ja & Assessora An

Silveira, a qual também utiliza este sistema de rastreamento, se
de Ribeirão Preto durante todo o dia. Conforme informações e

No dia 11 de junho a Vereadora se encontrava n
Preto, conforme o rastreamento de seu celular em anexo, ale'm
1 hora antes da leitura do Sistema Detecta, a vereadora realiz

Ifood no estabelecimento “Espetossauro” o qual foi entregt
número 196, ap 104, Centro, Ribeirão Preto.

Os assessores João Baptista Alves Boccaletto e Maria E

apesar de não terem nenhuma prova negativa nesta data, tamb

e este apontou que se

le dos Sábias, apenas 14

a Paula Araújo Alves da

encontrava no municipio

m anexo.

3 Município de Ribeirão

disso, aproximadamente

ou pedido no aplicativo
e na rua Rui Barbosa,

:luarda Ruas Guimarães,

não possuem qualqueré

registro no municipio de São Paulo, local apontado pelo
Sister-Ia

Detecta.

O Assessor Lucca Vinha Vigneron utilizou seu cartão

estabelecimentos: Toro Steak Drinks, Padaria Nosso Pão e Cas

municipio de Ribeirão Preto, conforme comprovantes em anex

O Assessor Marcos Vinícius do Nascimento Ferrarini,

localização de seu celular, não saiu de Ribeirão Preto no dia

Detecta, além de ter utilizado seu cartão de débito na Sodimac

A Assessora Ana Paula Araújo Alves da Silveira tambén
conforme o mesmo aplicativo de localização do celular. Além

publicado em suas redes sociais, as 23h49, se encontrava em su

conforme print em anexo.

No dia 12 de junho, dia dos namorados, a Vere

municipio de Ribeirão Preto, conforme aplicativo de localiz

assessor João Boccaletto passou a noite com sua esposa em sua

do Amazonas, 477, ap 13, centro — Ribeirão Preto, conforme

declaração de sua esposa, Aline Ribeiro.

ie crédito nos seguintes

tro Salgaderia, todos no
E).

conforme aplicativo de

apontado pelo Sistema

de Ribeirão Preto.

1 não saiu do municipio,

disso, conforme stories

casa em ribeirão preto,

adora se encontrava no

ação de seu celular. O

esidência na Rua Barão

post em rede social e
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Lucca Vinha Vigneron realizou compra em seu cartão

estabelecimentos: Autoposto Zerrener e no Buddha SPA, amb

A Assessora Ana Paula Araújo Alves da Silveira estevc

Preto, conforme aplicativo de rastreio do celular e post em

recebido por Lucca Vinha Vigneron (comprado no Buddha

Shopping Santa Úrsula ao fundo, além de ter sido tirado próxim

pelo Sistema Detecta.

Para além disso Ana Paula fez pedido no aplicativo Zé 1

entregue na Rua Bernardino de Campos, 716, ap 81, Centro — ]

O Assessor Marcos Ferrarini esteve o dia todo em R

apontado pelo aplicativo de rastreio de celular, além de ter fe

23h05 no Rumba Bar, em Ribeirão Preto com seu cartão.

A Assessora Maria Eduarda Ruas Guimarães estava em

na avenida do café, conforme declaração em anexo assinada pc

No dia 19 de junho a vereadora passou todo (

conforme aplicativo de rastreamento de celular.

Além disso, no dia 18 de junho a vereadora teve u

resultando em um traumatismo endocraniano, que a obrigou
vários dias, conforme ampla documentação em anexo, com ida

nos dias 18, 22 dejunho e no dia 25 na Clínica Civil do Hospi

absolutamente impossibilitada de dirigir qualquer veiculo.

Todos os demais assessores participaram nesta data dc

governo Bolsonaro realizada na esplanada do Teatro Pedro II, e

redes sociais. Ademais, após a manifestação, os Assessores L

Ana Paula Araújo estavam no bar Maneªs, no centro de Ri

compra no cartão de crédito de Lucca e aplicativo de rastreame

de crédito nos seguintes

s em Ribeirão Preto.

todo o dia em Ribeirão

rede social do presente

SPA), que demonstra o

o do momento apontado

)elivery, as 20h24, a ser

ibeirão Preto.

beirão Preto, conforme

ito pagamento físico as

apartamento localizado

r Isabela Luz.

dia em sua residência

m acidente doméstico,

a ficar de repouso por
s ao Hospital São Paulo

al das Clínicas, estando

manifestação contra ()

nforme publicações em

ucca Vinha Vigneron e

beirão Preto, conforme

nto de Ana Paula.
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Como já citado, a vereadora foi ao Hospital São Paulo n

entrada no pronto atendimento as 18h30, devido a complicaçõe

já mencionado, tendo tido alta apenas horas depois.

O Assessor Lucca Vinha Vigneron levou a vereadora ao

em anexo.

o dia 22 de junho, dando

s do acidente doméstico

hospital, conforme print

Maria Eduarda Ruas Guimarães estava em sua residência com suspeita de Covid,

tendo realizado teste em sua própria casa aproximadamente as

resultado enviado em conversa de WhatsApp para Isabela Man

Marcos Ferrarini esteve todo o dia em Ribeirão Preto,

rastreamento em seu celular, além de ter feito aula prática de

tarde, conforme comprovante em anexo.

Ana Paula Araújo esteve todo o dia em Ribeirão Preto

rastreamento de seu celular, tendo inclusive feito pedido pelo a

no restaurante China inBox Ribeirão Preto a ser entregue na rua

816, ap 81. Não foi possível encontrar qualquer comprovante (

data, porém ressalta-se que da mesma forma não existe qualqu

estado em São Paulo.

No dia 26 de junho a vereadora passou todo 0

conforme aplicativo de rastreamento de seu celular, além de t

Uber três vezes, todas em endereços de Ribeirão Preto, cor

anexo. Reforçando que a vereadora, devido ao acidente domést

de dirigir, mesmo possuindo carro próprio.

Lucca Vinha Vigneron utilizou o aplicativo Uber as 21h

do apontado no Sistema Detecta, em endereços de Rib

documentos em anexo.

20h, conforme print do

ins em anexo.

conforme aplicativo de

direção no período da

conforme aplicativo de

plicativo ifood as 21h02

Bernardino de Campos,

e João Boccaletto nesta

er registro de que tenha

dia em Ribeirão Preto,

ar utilizado o aplicativo

forme documentos em

co, não tinha condições

15, cerca de 1 hora antes
eirão Preto, conforme
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João Boccaletto também utilizou aplicativos de transpo

as viagens no município de Ribeirão Preto, conforme docume

viagens, inclusive, foi feita as 19h47.

Marcos Ferrarini esteve todo o dia em Ribeirão Preto,

rastreamento de seu celular, mesma situação de Ana Paula A

Ana Paula também fez dois pedidos no aplicativo Ifood, a ser

Rua Bernardino de Campos já citado anteriormente.

Além disso nesta data ocorreu plenária de novos fili

Ribeirão Preto, participaram deste evento a vereadora, o assesso

que é também Secretário de Juventude do partido, conforme li

pode ser conferida nos seguintes end

https://www.ínstagram.c0m/p/CQlu-thd]M/

https://www.instagram.com/p/CquYiRCSG9/.

No dia 1 l de julho, domingo, a vereadora foi conhecer a

agrária no municipio de Restinga, conforme aplicativo de rastr

Ressalta-se que tal viagem foi feita com carro particular e recu

Lucca Vinha Vigneron utilizou seu cartão de crédito de f

(Maravilhas do Lar) e no Carrefour Bairro.

Maria Eduarda Ruas Guimarães foi a São Paulo no dia

Ribeirão Preto no dia 16 dejulho, ambas viagens de Blá Blá Ca

em anexo, e, no dia 11 de julho, utilizou seu cartão no Bar

localizado no Largo Santa Cecilia, estando neste bar, conferir

que a acompanhava, no momento informado pelo Sistema Dete

carro se encontrava na radial leste.

Marcos Ferrarini esteve todo o dia em Ribeirão Preto,

rastreamento de seu celular, sendo esta a mesma situação de

além do rastreamento fez encomenda no ifood as 20h19 para SL

rte nna data, sendo todas

itos em anexo. Uma das

conforme aplicativo de

raújo Alves da Silveira.

:ntregue no endereço da

idos na sede do PT de

r Lucca Vinha Vigneron

e feita pelo partido que

ereços eletrônicos:

e

ssentamento da reforma

eamento de seu celular.

sos próprios.

orma física na Centerlar

9 de julho, retornando a

, conforme documentos

o Meio em São Paulo,

e declaração de pessoa
cta, que apontava que 0

conforme aplicativo de

Ana Paula Araújo, que

a residência.
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No dia 19 dejulho a vereadora se encontrava em visita a

conforme aplicativo de rastreamento de seu celular. Joã

aplicativo 99 táxi para realizar corrida em Ribeirão Preto, a

Cartão por duas vezes na cidade, nos estabelecimentos E SO

Ribeirão Preto, sendo uma antes e uma logo após ao apontado

Lucca Vinha Vigneron utilizou seu cartão de crédito no r

de Ribeirão Preto, por aproximação. Maria Eduarda Ruas Gui

no cartão de débito na panificadora evidência, em Ribeirão F

Alves da Silveira estava em Ribeirão Preto todo o dia,

rastreamento de seu celular, mesma situação de Marcos Ferrar

seu cartão no estabelecimento Zetem, em Ribeirão Preto.

Quanto aos dias 12 de outubro e dias 29 de outubr

Vereadora esteve em viagens com veículo próprio, não tendo

oficial nas ocasiões referidas.

De todo modo, a Vereadora não solicitou nenhum

numerário a titulo de adiantamento de despesa para realizaçã
missões oficiais durante todo o ano de 2021, sendo certo qu
oficial, os custos com as viagens realizadas pela mesma foram c

próprios, sem qualquer ônus ao erário, o que inclusive e'

Contabilidade da Câmara Municipal.

Ademais, se contarmos a quilometragem no d

recebeu o carro, até a data de hoje, constata-se que o carro foi u

de 1700 km, valor absolutamente baixo e que comprova a
apontado na planilha de deslocamento, uma vez que, caso tives

aos locais apontados pelo Sistema Detecta ou nos meses se

controle como aponta o denunciante, a quilometragem rodada

porque cada viagem de ida e volta de Ribeirão Preto para São

650 km.

sua família, em Jundiai,

Boccaletto utilizou o

em de ter utilizado seu

afé e Jin Jin, ambos em

no Sistema Detecta.

estaurante MOUSSC Cake

marães realizou compra
reto. Ana Paula Araújo

onforme aplicativo de

ni, além de ter utilizado

a 02 de novembro, a

se utilizado do veiculo

empenho ou tampouco

) de deslocamentos nas

e a despeito do caráter
bsorvidos com recursos

atestado pelo setor de

'a em que a vereadora

ilizado para rodar cerca
veracidade do que foi

se sido utilizado para ir

m registro na ficha de

seria muito maior, até

)aulo consome cerca de
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Além disso, muito embora a Vereadora disponha de um veículo para
viabilizar o exercício de seu mandato parlamentar, durante o e

total com combustível para abastecimento do carro oficial reprc
R$ 1.114,33, fruto de abastecimentos realizados nos meses

setembro (R$ 227,96 e R$220,30). outubro de 2021 (R$229,5

(R$ 230,91). evidenciando absoluta modicidade e parcimôr

público, ainda mais se considerarmos que, por lei, a vereadora

de combustível por semana.

Sem outro particular, e à disposição de Vossa

esclarecimentos complementares que a seu critério se façam

oportunidade para externar meus protestos de elevada estima e

Atenciosamente,

Maria Eduarda Alencar Hidalgo
Vereadora

AO EXMO. SR.

DR. SEBASTIÃO SÉRGIO DA SILVEIRA

DD. 8º PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRE

(ercício de 2021 o gasto

sentou a importância de

de maio (R$ 205,58),

8) e novembro de 2021

ia no uso do dinheiro

tem direito a um tanque

Excelência para prestar
iecessários, aproveito a

distinta consideração.

TO
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Ribei

?»!«ÍNHOR PRESIDENTE

- cio 'ªcstc. comunicar o uso do carro oficísi, modeio Re
:, 5a iº de abrií. para realizar viagem oficial à

15» mm dcpumdas feãemís & estaduais em rayâo da função d
nanda valia ao município. em especial para a S

sms realizados com esta viagem ficarão ãmcgrai
,;rrcºffi- & *:f'escmc of “

z'cs, :.uudaçws.Kimi»: nds»

%ÉJZZ'QW— «

Maria Eduarda Aâmcar Hidaigo

Ve rendom

OFÍCIO 9/2021

')?ão Prem. & de abrií de 20

aut Ruence piaca Ei 1143406.
São Paulo a fim do rc»?izar

: vereadora. visandu plcilear
lúde e Educação.

mente ao encargo desta que
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CRÁVIN HDR
Dia 15 de Sci-emma“;
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«mu u_u xm,—
UNTEGRAL

EE. BAIRRO FRANCISCO CASTH. HO

PROJETO DA ÁREA DE CIÉNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Eleições e partidos políticos e a Organização dos Poderes.

Sandro Heleno Inácio Machado

Coordenador Geral

ANDRÉ MARCELO RUIZ

2020

Cravinhos, São Paulo, Brasil
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1. INTRODUÇÃO e JUSTIFICATIVA

É papel histórico da escola a formação de cidadãos, de sujeitos esclarecidos e dotados de razão
capazes de pensar e intervir na pr pria realidade.

Ao longo da historia de nr 350 pais, observamos também que as disciplinas de Sociologia e Filosofia
trazem consigo esse potencial de formação para a cidadania. Através de questionamentos que procuram
despertar a criticidade dos estud ntes e a apresentação de conceitos que aprofundam o olhar sobre o real.
Não e por acaso que essas disciplinas são as principais vítimas de politicas educacionais de governos
autoritários.

Fazendo jus a essa vocação de formação para a cidadania e procurando explorar o currículo das
disciplinas de Sociologia e Filos tia do 3º Ano do Ensino Médio. abarcando os objetos de conhecimento
Eleições e partidos políticos, Organização dos poderes, Três concepções de liberdade: libertarismo,
determinismo e dialética e as habilidades Compreender a organização interna dos poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário), sua na
eleições no Brasil, 1: formação
democrático. Estabelecer uma r

ureza e funções, Desenvolver noções claras sobre o funcionamento das
dos partidos, a importância do voto e o papel do eleitor no sistema
ªflexão crítica sobre a atuação do cidadão no controle da representação

política na relação entre eleitores e representantes eleitos. Propomos durante a elaboração de nossos Guias
de Aprendizagem o debate com
alguns conceitos trabalhados dura

2. OBJETIVOS

Aprofundar as reflexões real

um representante legislativo eleito para exercitar a critieidade e operar
no a aula.

zadas em aula e operar na prática alguns conceitos fundamentais para a
compreensão da realidade social e política nacional.

Estabelecer contato e observ
leituras e interpretações.

ir de perto uma figura politica representativa. colocando a prova nossas

Exercitar o protagonismo durante o diálogo, questionamento e debate com um representante eleito e
aprofundar a percepção dos estudantes enquanto sujeitos históricos.

3. OBJETIVOS ESPECIFI COS:

Desenvolver noções claras soh re o funcionamento das eleições no Brasil. a formação dos partidos, a
importância do voto e o papel do eleitor no sistema democrático.

Estabelecer uma reflexão críti a sobre a atuação do cidadão no controle da representação politica na
relação entre eleitores e representantes eleitos.

4. AÇÓES

Visita da vereadora Duda Hidalgo à nossa escola para diálogo e debate.

5. META

Espera-se que os estudantes aprendam a operar conceitos e noções da sociologia e da filosofia, aplicando
esses saberes à própria realidade.

Sobretudo. pretendemos que o
do Legislativo e das possibilidade
claro, de introjetarem noções e co
o seus usos.

6. DESENVOLVIMENTO

5 estudantes desenvolvam tuna percepção mais acurada do funcionamento
de ações de intervenção em nossa realidade social e politica. Além. é
reeitos básicos na compreensão do funcionamento de nossa democracia e
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Na tarde de quana—feira (15 de Setembro), receberemos a vereadora D
o mandato 2021-2024 na Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto.

A receberemos às 13h 30 para um debate com os estudantes do 3ª7 Ano
durará cerca de duas horas.

da Hidalgo. Eleita em 2020 para

A na sala multiuso, o debate

O debate será mediado pelo professor Sandro Machado, da área de Ciências Humanas e suas
Tecnologias e docente das disciplinas de Sociologia e de Filosofia.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO. Currículo do Estado
Códigos e suas Tecnologias, Coordenação geral: Maria Inês Fini.

DURKHEIMÍ Émile. As regras do método sociológico. tradução Maria Is
Editora Nacional. 1987,

FOUCALT. Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução. Rober
Edições Graal, l979.

MlSKOLCl, Richard. Ameaças do presente. Cadernos pagu, Cidade, v. 2
pp.327—333. 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdt70pw'n2l/nZIa
2016.

PINSKY. Jaime. PINSKY, Carla Bassanezi. Org. História da Cidadania. 3.

le São Paulo — Linguagens

aura Pereira Queiroz, São Paulo:

to Machado. Rio de Janeiro:

, P«

l4.pdi>.Acesso em: ()1 dez.

ed. São Paulo: Contexto, 2005.
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3
GUIA DE APRENDIZAGEM DE SOCIOLOGIA E FILOSOFIA

mmmIN?EGRAL

Escola Estadual Bairro Francisco Castilho

Professor: Sandro Disciplina: Sociologia e ª

Machado Série: 3“ série EM Filosofia É 30 Bimestre

Objeto do
Conhecimento Periodo
de

_» ,
á / Atividades Planejada

Retomada das
habilidades

essenciais do 2º
Bimestre

Auto avali
aprendiz

tção da
agem

Correção do simulado e
atividades.

Semana de 02 a
06/08 o Semana
de 09 a l3/08

Leitura e exercícios de
interpretação sobre um
exccno da obra “O que e

Política?” de Hannah
Arendt.

Discussão sobre o texto
de Hannah Arendt
tomando por base as

respostas dos estudantes
nos exercicios de
interpretação,

Atualização dos
conceitos gregos de
liberdade e igualdade
como indissociáveis
através da proposta de
um debate disparado

pelos seguintes
questionamentos:

“Somos livres e iguais
em nosso pais? Você é

de fato livre?”
(elaboração das

respostas por escrito
seguido da coletivização

das mesmas).

20 de Agosto ;“

27 de Agosto

Semana da 16 a *

Semana de 23 a
“
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Leitura e atividade sobre
dois textos que
tematizam a

desigualdade das
mulheres.

Os estudantes irão criar
questões sobre os textos
e a socialização das
respostas precederá o
debate sobre o tema

“Diferenças e
desigualdades de

gênero”,

leoció'ldgo.
*

/

Iniciaremos nossa
reflexão sobre infância,
consumo e propaganda

através dos
questionamentos:
“Pra quê serve 3

Sociologia? Pra quem
serve a Sociologia? Á

quem serve &

Sociologia?”

Leitura e exercícios de
interpretação sobre um
texto que expõe a
postura do CONAR

diante da regularização
da publicidade dirigida

às crianças pelo
CONANDA.

Debate sobre os
princípios e limites da

publicidade.

Aula expositiva sobre
processos de

socialização e a
historicidade da ideia de

infância.

Semana de 30 de
A gosto a 03 de

Setembro
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Preparação para o
evento — leituras e

discussões dos conceitos
fundamentais para o

entendimento da politica
representativa.

Aula expositiva sobre
Montesquieu e sua teoria

da separação dos
Poderes.

Semana de 06 a
10 de Setembro

Debate sobre eleições,
partidos e

representatividade
política com a vereadora

DudaHidalgo,
Semana de 13 a
17 de Setembro
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Avaliação do debate Se mana de 20 a
com vereadores e 24 de Setembro
discussão sobre os
pontos abordados ;

Retomada de Platão e
proposição de um debate
sobre o governo ideal
com Yasmin (: Isabelle

Semana de 27 de
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Exibição do Setembro a 01 de
documentário “Consumo * Outubro e
de crianças”. seguido de

&

Semana de 04 a
debate sobre os usos da (,

08 de Outubro
sociologia.

&

Reflexão sobre ética e
ciência.

Avaliações de
Sociologia e Filosofia

Avaliação

Todo o segundo
semestre de 2021
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JUNDIAÍ
Dia 16 de. Setembro
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Jundiaí, 16 de fevereiro de 2021

DECLARAÇÃO

Eu, Mariana Cergoli Janeiro, inscrita no CPF 413.343.428-57, pomadora do RG 47.673334-8,

residente na Rua Bom Jesus de Pirapora, 1100, apto l03. CEP l3207-605» Jundiai/SP. declaro ter

participado, no dia l7 de s tembro de 2021, de reunião com a nobre Vereadora Duda Hidalgo, na

cidade de Jundiaí «— SP.

Na ocasião conversamos s bre projetos na área de políticas públicas para mulheres, em especial

sobre o Projeto de Rcsolrção que tinha sido apresentado pela vereadora que visava criar a

Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Considerando minha

atuação na área, apresentei alguns apontamentos ao projeto que, de acordo com a vereadora, foram

acatados no substitutivo apresentado no mês seguinte a nossa conversa.

Mªriana Janeiro
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' SOROCABA
' Dia 17 de Setembro
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Assembleia Legislativa do Estado
Comissão de Finanças, Orçamento e

de São Paulo
Planejamento

Audiência Pública em Sorocaba —

130912021
Região Metrogolitana de Sor caba

Local: Câmara Municipal de Sorocaba
Início: 19h05 Término: 21h03

Autoridades Públicas Presentes:

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e
Gilmacl Santos - REPUBLICANOS (presidente da CFOP);

(presidente da audiência)

Demais Autoridades Públicas que participaram da
Cristiano Anunciação dos Passos (vereador de Sorocaba
Regalado (secretário municipal da Fazenda de Sorocaba
(vereadora de Ribeirão Preto).

Planejamento:
Enio Tatto — PT

mesa:
; Marcelo Duarte

; Duda Hidalgo
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Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Comiss

Total de cidadãos
Sugestões apreser

ão de Finanças, Orçamento e Planejamento

Sugestões Apresentadas

presentes: 30
tadas: 19

Nome: Antônio Gorr ide
Representando a e
Conciliadores do Est

ntidade/organização: Sindicato dos Mediadores e
ado de São Paulo (Simec)

Areas: justiça
Incluir no orçamento o pagamento dos mediadores e

Sugestão conciliadores em atividade nos fóruns no Estado de São Paulo,
cumprindo a legislação já existente (Lei nº 15.804/2015).

Nome: Jeani Colaço (diretora)
Representando a & ntidade/organização: Associação Amigos do Autista
de Sorocaba (Amas)
Areas: assistência s ocial

Recurso
atender
atendim
anos.

Sugestão
; para instalar um Centro de Convivência Dia para
os munícipes autistas. Criar um programa de

ento para pessoas autistas com idade superior a 29

Nome: Celso Leozin er Humaitar (presidente)
Representando a e
de Sorocaba (Amas)

ntidade/organização: Associação Amigos do Autista

Areas: assistência s ocial
RecursoSugestão Nque nao

; para instalar uma residência para pessoas autistas
possuem familiares vivos para cuidar e zelar por elas.

Nome: Márcia Camb iaghi (presidente)
Representando a e
Conciliadores do Est

ntidade/organização: Sindicato dos Mediadores e
ado de São Paulo (Simec)

Areas: justiça
Incluir no orçamento o pagamento dos mediadores e

Sugestão conciliadores em atividade nos fóruns no Estado de São Paulo,
cumprindo a legislação já existente (Lei nº 15.804/2015).

Nome: Duda Hidalg > (vereadora)
Representando & entidade/organização: Câmara Municipal de Ribeirão
Preto
Áreas: educação; ciencia e tecnologia

Sugestão Destinar mais recursos para as universidades estaduais e ,

instltwçc es de fomento de pesqwsa do Estado de Sao Paulo.

Nome: Meire Barbos a (vereadora)
Representando a e ntidade/organização: Câmara Municipal de Alumínio
Areas: saúde
Sugestão Solicita

Aluminio.
recursos para a instalação de novo AME na região de

[

l
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Assembleia Legislativa do Estado
Comissão de Finanças, Orçamento e

de São Paulo
Planejamento

Nome: Iara Bernardi (vereadora)
Representando a entidade/oganização: Câmara M Jnicipal de Sorocaba
Areas: assistência social; saúde; transporte; saneamen
segurança; meio ambiente

to básico;

Recursos para implantar uma unidade d
Prato na zona Norte de Sorocaba. Recursos
menos uma unidade do programa Resid
Sorocaba, como rede de proteção do SUAS
ampliação do AME de Sorocaba e instal
unidade em Sorocaba e uma em São Roqu
dos municipios de São Roque, Mairin
Alumínio e Ibiúna. Recursos para implanta
da CPTM, ligando Sorocaba a São F

saneamento básico e tratamento de esgot
Sabesp situadas na bacia da represa Itu;
para adquirir um barco para a Area de
(APA) de Itupararanga.

Sugestão

o restaurante Bom
para implantar pelo
ência Inclusiva em
Investimentos para
ação de mais uma
e, para atendimento
luª, Araçariguama,
uma linha de trem
aulo. Investir em
3 pelas unidades da
araranga. Recursos
Proteção Ambiental

Nome: André Diniz (diretor regional)
Representando a entidade/organização: Sindicato c
Públicos da Saúde no Estado de São Paulo (SindSaúcle)

os Trabalhadores

Areas: funcionalismo público
Solicita reajuste real no salário, aumento d
alimentação) e pagamento de insalubrida
públicos da área da saúde.

Sugestão
os benefícios (ticket
de aos funcionários

Nome: Paulo Rogério Noggerini Jr“Paulo Juventude" (ve areador)
Representando a entidade/organização: Câmara Ml
Roque

nicipal de São

Areas: cultura
Destinar recursos para políticas públicas
atendam a juventude paulista e sua identide
na criação de centros (Casas da Juventt
contemplem cultural e socialmente os jov
um espaço que ofereça cursos e capacitação

Sugestão

e programas que
de cultural. Investir
de) na região que
ans, bem como ser
para eles.

Nome: Anderson Lima (cidadão)
Representando a entidade/organização: município ( e Sorocaba
Areas: infraestrutura

Emerenciano Prestes de Barros, no tre
Sorocaba a Porto Feliz.

Sugestão
Destinar recursos para duplicação e sine lização da rodovia

:ho de ligação de

Nome: Amarildo Boca (líder comunitário)
Representando a entidade/organização: Movimento
das Pessoas Atingindas pela Hanseníase (Morhan)

de Reintegração

Areas: justiça e cidadania

aos filhos que foram separados de seus
politica de isolamento compulsório p
hanseníase, adotada em décadas passadas.

Sugestão
Solicita a previsão de recursos para pagame nto de indenizações

)ais, em função da
ara pessoas com
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Ass
Comiss

mbleia Legislativa do Estado de São Paulo
o de Finanças, Orçamento e Planejamento

Nome: Pedro Luiz F arreira
Representando a e ntidade/organização: PSD de Ibiúna
Areas: infraestrutur a; transporte; meio ambiente; saneamento básico

Recurso
terras d
Pró-Vicir
das obr
básico
represa

Sugestão

5 para manutenção das estradas vicinais e estradas de
as cidades da região com a continuidade do Programa
ais (para escoamento agrícola). Investir na conclusão
as da rodovia Bunjiro Nakao. Investir em saneamento
tratamento de esgoto dos dejetos despejados na

Itupararanga.
'

:

Nome: Fabio Simoa Mendes do Carmo Leite(vereador)
Representando a E ntidade/organização: Câmara Municipal de Sorocaba
Areas: saúde, infrae strutura; transporte

Aument
excepcic
para a
hemodía
um disp
Raposo
Destinar
no traje
urbano.
Sorocab

Sugestão

ar o quantitativo de dispensação de medicamentos
nais e de alto custo para Sorocaba Destinar recursos
mentar o número de vagas para tratamento de
lise na região. Destinar recursos para construção de
ositivo de retorno para o bairro Genebra, na rodovia
Tavares, trecho entre os quilômetros 86,9 e 87,9.
recursos para ampliação do transporte de passageiros
to Sorocaba/Mairinque, com a instalação de um trem
Investimentos para internacionaiização do aeroporto de
a.

Nome: Claudia Rita Duarte Pedroso (vereadora)
Representando a &

Roque
ntidade/organização: Câmara Municipal de São

Areas: saúde; assis "ência social; educação
Recurso
para a i

inclusão
na criaç

Sugestão
; para a instaiação de um AME em São Roque. Recursos
wstalação de uma Casa Convivência Autista. Investir na
de LIBRAS na grade curricular das escolas paulistas e
50 de escolas biiíngues Português - Libras.

Nome: Renata Rodr gues dos Santos
Representando a e
Coleta Seietiva Portc

ntidade/organização: Cooperativa de Trabalho e
das Monções, do municipio de Porto Feliz

Areas: residuos sóli :los; meio ambiente
Recurso
local ma
atividad

Sugestão
; para que a cooperativa possa ser instalada em um
ior que o atual, para que possa ampliar suas
as.

Nome: Regina Elisat eth Guedes
Representando a e
Conciliadores do Est

ntídade/organização: Sindicato dos Mediadores e
ado de São Paulo (Simec)

Areas: justiça
Incluir n
conciliao
cumprin

Sugestão
o orçamento o pagamento dos mediadores e
ores em atividade nos fóruns no Estado de São Pauio,
do a legislação já existente (Lei nº 15.804/2015).
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Assembleia Legislativa do Estado
Comissão de Finanças, Orçamento e

de São Paulo
Planejamento

Nome: Cleonice Ribeiro (presidente)
Representando a entidade/organização: Sindicato
Fjúblicos da Saúde no Estado de São Paulo (Sindsaúde)

dos Trabalhadores

Areas: saúde; funcionalismo público

Sugestão

Recursos para serem destinados ao trabalh
para: reajuste de salários em 17,82%, para
inflacionárias; aumento real de saiários em
pagamento de gratificações; realização de (

para contratação de profissionais e contrata
em concursos anteriores; reajuste da Unid
(UBV) em 86,35%; pagamento pelo govern
Iamspe; pagamento de licenças (saúde, ma

adores da saúde,
repor perdas
2%; instituição e
oncursos públicos
ção dos aprovados
de Básica de Valores
da contraparte do

ternidade etc).

Nome: Cristiano Anunciação dos Passos (vereador)
Representando a entidade/organização: Câmara M .micipal de Sorocaba
Areas: saúde; infraestrutura; transporte

Sugestão

Recursos para construir um hospital para
Sorocaba, Destinar recursos para a co
(rodovia e ciclovia), instaiação de
manutenção. Recursos para iluminação
rotatória na rua Joaquim Machado, sentido
Iluminação das estradas estaduais na regiã .

apoio a região de
nclusão cla SP-O79
iluminação e sua
e sinalização da

São Paulo/Sorocaba.

Nome: Mario Iório (cidadão) —- sugestão recebida por e— mail
Representando a entidade/organização: município :le Itapetininga
Areas: saúde; assistência social

Sugestão

Recursos para construir um complexo hospitalar no município
de Itapetininga, nos moldes do Conji nto Hospitalar de
Sorocaba, em uma de três opções: na altura do km 163 da
rodovia SP-270 (antiga sede da extinta
localizada ao final da rua Prudente de
avenida V de Novembro, na região
(pertencente ao Departamento de Estrad

CODASP); na área
Moraes e início da
central da cidade
as de Rodagem) —

local em que poderia ser construída tambem uma unidade do
restaurante Bom Prato; na área perter
Florestal do Estado de São Pauio.

cente ao Instituto
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SÃO PAULO
Dia 18 de Setembro
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São Plulo, 08 de dezembro de 2021

DECLARAÇÃO

Eu. Mário Mauricí de Lima Morais, Deputado Estadual de São Pauio, portador do RG. 9.053.908
SSP/SP, residente no endereço Avenida Lacerda Franco, 527 apartame ito 142 — B — Cambuci —— São
Paulo « SP, declaro ter participado, no dia 18 de setembro de 2021,
Vereadora Duda Hidalgo, na cidade de São Paulo.

de reunião com a nobre

Na ocasião conversamos sobre políticas públicas para o interior do Estado, perseguição política de
jovens parlamentares e direcionamento de verbas para a região de Ribe rão Preto.

Digi alizado com CamScanner
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SÃO BERNARDO 90 cima:-M)
Dia 19 de Setembro
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NEONem
Casa Neon Cunha
fáé>cc,,,zmeoncwwha , Organização não
governamental (ONG)

Evemos Sobre Mais ' Í CurtirPagina inicial Avaliaçôes

GERAL

. 3.307 pessoas cumram issº, incluindo 4 dos seus amigos

QQÓÉÍ. 3494 pessoas estão seguindo isso

. O
L.[

cacém não governamental (ONG) - Comunidade - Organi
anos

INFORMACOES DE CONTATO ADICIONAIS

. (11) 988734399

aasaneonmnha org

lag,—(ªm

mms ENFORMAÇÓES

. Sobre

O Projeto da Casa LGBTI+ "Neon Cunha'Ífoí inaugurada em 201
da articulação de ativistas do Grande ABC, com o objetivo de cc
espaço de promoção e inclusão da diversidade em São Bernard
(SP). Ver menos

(20+) Casa Neon Cunha ! Faceook

. W?xat3A;;»g>

»;«Í Mensagem

ação sem fans

& por meio
nstruir um
3 do Campo

1/1hmas:llwwwfacebook.com/casaneoncunha/about
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08/12/2021 19:10 Caixa aprova 800 moradias para São Bernardo

Evento foi aberto com palestra de Frei Betto

Crédito: Valmir Franzoi

Ocorreu neste sábado (lá), no Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Ccnforpe), & cerimônia de assinatura do termo de adesão das famílias cadastradas pelo Movimento
Sem Terra de Luta (MSTL) para construção. em São Bernardo, de 800 moradias aprovadas pela Caixa Econômica Federal no âmbito do Programa Minha Casa. Minha Vida
(PMCMV)/Entidades, As unidades serão distribuídas em condomínios de apartamentos — Frei Tito 0 Nelson Mandela. As obras devem ser iniciadas até o fim do primeiro semestre,
segundo () coordenadongcral da entidade, Eduardo Cardoso.

O MCMV/E visa tomar a moradia acessível a famílias de baixa renda, organizadas em cooperativas habitacionais ou mistas, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos.

(à) ><

Agende agora sua vrsrta
Especialistas em campo
imóveis na Quinta Baroneza! B&lezas naturais e um conceito exclusivo de lazer

uii!

https:l/www.abcdoabc.mm.br/sao-bemardo/noticia/caixa—aprova-BOO-moradiasvsao-bernardo-BMGO 5/15
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05/12/2021 19:10 Caixa aprova 800 moradias para São Bernardo

() evento do qual participaram e secretário de Serviços Urbanos. Tarcísio Sécoli. representando o prefeito Luiz Marinho. e a secretária de Habitação. Tássia Regino» foi aberto com
palestra de Frei Betto. () frade dominicano e autor do livro “Batismo de Sangue“, discorreu sobre o tema: “Vida e Obra de Frei Tito e Nelson Mandela".

Em uma frase Frei Betto restituiu a trajetória do brasileiro e do líder sul—africano. que comandou a resistência ao regime de segregação racial naquele país. “São dois seres humanos que
honraram a espécie humana“.

Em sua fala, Tarcisio destacou o engajamento das familias na busca pela moradia. “É mais uma conquista dos movimentos populares. A união de todos foi fundamental para a
consolidação desse processo“. disse. destacando que desde 2009 a atual Administração já construiu e entregou 4.5l8 moradias e regularizou 4.069 loteamentos.

() empreendimento será implantado em terreno — já adquirido pelo MCMV » situado à Rua Venceslau Pereira de Souza, no Bairro Cooperativa. () Condominio Frei Tito terá 500
unidades, divididas em quatro edificios, com térreo e [5 pavimentos, atendidos por dois elevadores, Três edificios terão l24 apartamentos cada, O outro concentrará 128 unidades.

Já 0 Condominio Nelson Mandela terá 300 unidades, divididas em três editieios com térreo e mais 12 pavimentos, servidos por dois elevadores. Todos os conjuntos terão dois
dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. salão de festas, área de lazer, estacionamento e guarita, além de 12 salas de uso comunitário, que vão concentrar serviços como
berçário, cozinha popular e lavanderia.

Todas as áreas comuns. bem como as unidades habitacionais. serão construídas de forma a garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, incluindo vagas de estacionamento e
rampas de acesso.

As 800 famílias beneficiadas atendem aos requisitos do MCMV Faixa 1, que exige renda mensal familiar de até R$ 1.600,00, desde que o proprietário não seja atendido por outros
programas públicos de habitação.

Para a definição da demanda, o MSTL fez parceria com a Prefeitura, que resultou em beneficios também para servidores, Sendo assim, l52 moradias serão destinadas lamilias
cadastradas pelo Sindicato dos Funcionários Públicos de São Bernardo; 277 para famílias cadastradas pelo MS'l'L. responsável pelo projeto; l7l para famílias cadastradas pelo
Movimento Sem Terra Urbana (MSTU) de São Bernardo; e 200 para famílias cadastradas por movimentos filiados à Central de Movimentos Populares (CMP).

httpszllwww.abertoabcVcom.Misao—beingrdo/notlcialcaixa—apvova»800—moradias-saobernardo—ZSAGO 7/16
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08/12/2021 19:10 Caixa aprova 800 moradias para São Bernardo

:?» &

Especialistas em Campo
Seu refúgio a 45 minutos de SP

Onde a sustentabilidade, a comunidade e os serviços são elevados a outro patamar.

Os recursos para a viabilização do empreendimento são oriundos das seguintes instituições: Caixa Econômica Federal (R$ 76 mil para a construção de cada unidade); Agência Casa
Paulista do Governo do Estado. que aporta recursos complementares de até R$ 2000000 por unidade; c Prefeitura de São Bernardo do Campo. que executará & infracslrutura externa dos
condomínios e apoia a organização e habilitação da demanda nos temos exigidos pelo programa.

Emil, »? :cuzpadllfmr

Compunil 1311“

Comente aqui

Comentários via Facebook. Comentários que violem & lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta do Facebook
poderá ser banida. Comentários não expressam a opinião do Portal ABCdoABC

() comentários Classificar porí

Í Adicione um comentário“.

Plugin de comentários do Faceboox

Recomendado para você pipa
https:I/www_abcdoabc.com,br/sao-bemardo/noticia/caixa-aprova-SOOmoradias—saovbernardo-35460 8/16
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São Bernardo do Campo), 17 de fevereiro de 2021

DECLARAÇÃO

Eu, Luiz Marinho, inscrito no CPF 008.848.5!8-85, portªdor do RG 12.70 0.114, rua Sorocaba, 500.

Jardim Borda do Campo, São Bernardo do Campo—SP, declaravªm participado, no diª, 20 dº

setembro de 2021, de reunião com a nobre Vereadora Duda Hidalgo, na c

Campo — SP.

Na ocasião a vereadora solicitou minha ajuda para entrar em contato a

dada de São Bernardo do

m deputados estaduais e

federais de nosso partido, a Em de auxiliar no oonsegpimento de emendas parlamentares para o

município de Ribeirão Preto.

Luiz Marinho
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17/02/22, 12.55 Marcelo Oliveira (©maroexooliveiramaua) - lnstagram photos and videos

;*— marcelooliveiramaua ' Follow
Mauá, São Paulo

.“ suª marceiooiiveiramaua JUVENTUDE NA POLÍTICA

Vereadora mais votada de Ribeirão Preto, cidade no
interior paulista, Duda Hidalgo é umajovem
estudante de direito e defensora da educação e dos
direitos humanos,

Nesta segunda—feira, 20 de setembro, recebemos
em nosso gabinete a visita da parlamentar. >
Dialogamos sobre os avanços conquistados no
mandato dela e os desafios da vereança,

Ojovem inserido na política dos municípios é
extremamente fundamenta! neste novo momento

OQ“? [Ã

ªªi“ Liked by dudahídalgo13 and 219 others
SEPTEMBER 26, 2011

© Add a comment.. _,

https:/va.ínstagram,com/p/CUDQiPyLnOGI 1/72
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Local: Câmara Muni

Início: 10h03 T

Autoridades Públk

Deputados da Corr
Dirceu Dalben — PL(
REPUBLICANOS (pre

Demais deputados
Valeria Bolsonaro — F

Demais Autoridad
Zé Carlos (president
(vereadora de Cam

Unicamp); Claudio J

Edivaldo Antônio Bri

“Henrique do Paraísc

lpal de Campinas
érmino: 13h07

:as Presentes:

issão de Finanças Orçamento e Planejamento:
presidente da audiência); Gilmaci Santos -

sidente da CFOP); Enio Tatto — PT,

RTB

s Públicas que participaram da mesa:
da Câmara Municipal de Campinas); Débora Palermo

inas); Antonio José de Almeida Meirelles (reitor da
)Sé Schooder “Leitlnho” (prefeito de Nova Odessa);
;chi (prefeito de Monte Mor); Henrique Stein Sciascio
” (deputado federal).
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Assembleia Legislativa do Estado
Comissão de Finanças, Orçamento e

Sugestões Apresentadas

Total de cidadãos presentes: 80
Sugestões apresentadas: 39

de São Paulo
Planejamento

Nome: Willian Souza (presidente)
Representando a entidade/organização: Câmara M unicipal de Sumaré
Areas: infraestrutura; transporte; saúde; assistência s cial

Recursos para completar a construção de u
no km 109 da rodovia Anhanguera. Devolve
Hospital Estadual de Sumaré, que foram re
orçamento. Investir nos serviços de pediatr
oftalmologia do Hospital Estadual de Sumar
recursos para as entidades do terceiro seto
que prestam serviços essenciais para as co

Sugestão

ma alça de acesso
EI" Os recursºs para O

:irados no último
'a, UTI e
é. Destinar mais
' (assistência social),
nunidades.

Nome: Rafael Virginelli (secretário municipal)
Representando a entidade/organização: Secretaria
Sumaré

da Saúde de

Areas: saude
Recursos para aquisição de equipamentos e
implantar uma UPA na região Maria Antônia
Cura, em Sumaré. Recursos para construir
e um de diagnóstico para ampliar a UPA 24
Macarenko. Recursos para construir um pré
abrigar o CAPS I “Espaço Viver", o CAPS II
Ambulatório de Saúde Mental. Recursos par
prédio para abrigar o Centro de Especialida
o Centro de Fisioterapia da rede municipal (
para construir um prédio para abrigar a Cer
Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde

Sugestão

para adquirir equipamentos de diagnóstico
reformar o prédio do AME (CNES 2057980).
complementar o custeio do Piso de Atenção

Recursos para construir uma UBS Porte I er

mobiliário para
e uma na Area
Jm centro cirúrgico
1 — Jardim
dio único para
“Orquidea” e o
a construir um
ies Odontológicas e
e saúde. Recursos
tral de Transporte
de Sumaré.
n Sumaré. Recursos
)ftalmológicos e
Recursos para
Básica (PAB).

Nome: Enoque Leal Moura (vereador)
Representando a entidade/organização: Câmara M
Hortolândia

Jnicipal de

Areas: educação
Sugestão Recursos para construir uma Fatec em Hort Jlândia.

Nome: Antonio José de Almeida Meirelles (reitor)
Representando a entidade/organização: Universida
Campinas (Unicamp)

de Estadual de

Areas: saúde

Sugestão interior da Unicamp, para atendimento de t
principalmente casos de alta complexidade.

Concessão de um terreno para construir um novo hospital no
da a populaçãº.
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Nome: Silvio Coltro (vereador)
Representando a & ntidade/organização: Câmara Municipal de Sumaré
Áreas: cultura; esp rte; saúde; meio ambiente

Recurso
Sumaré
AME par
Marcelo
Sugestõ
Recurso
esportiv
atletism
mini-gin
práticas
de futeb
Tadeu e
Antônia
Sugestõ
Recurso
lazer e (
Picerno,
linear nz
Recurso
de Sum

Sugestão

s para a construção de: um Teatro Municipal em
um centro esportivo na região do Maria Antônia; um
a Sumaré. Recursos para revitalização da represa do
em Sumaré.
es apresentadas na audiência de Barretos:
s para a construção, em Sumaré, de: um centro
o na região do Matão (campo de futebol, pista de
a, piscina semi-olímpica, piscina para aprendizagem,
ásio com quadra poliesportiva, salão multiuso para
diversas); uma pista de skate na Area Cura; um campo
ol e um ginásio e esportes na região do São Judas
Aclimação; uma pista de skate na região do Maria

es apresentadas na audiência de São José do Rio Preto:
5 para construção de um campo de futebol com área de
analização & urbanização do córrego que corta o bairro
em Sumaré. Recursos para construção de um parque
região do João Paulo II, no Parque da Represa.

s para construção de uma pista de skate na área central
are.

Nome: Oswaldo da Rocha Grassiotto (diretor executivo)
Representando a e

Saúde da Unicamp
ntidade/organização: Diretoria Executiva da Area cla

Areas: saúde
Concess
interior
principa
contrata
milhões
milhões
recursos
construi

Sugestão

ão de um terreno para construir um novo hospital no
da Unicamp, para atendimento de toda a população,
mente casos de alta complexidade, inclusive para
r uma empresa que auxilie no planejamento. R$ 400
para construir e equipar o novo hospital. R$ 250
anualmente, para custeio do novo hospital. Mais
para o Hospital Estadual de Sumaré. Recursos para

r um AME em Sumaré.

Nome: Isabel Cristir a Santos de Almeida (coordenadora geral)
Representando a e
Assistência Social de

ntidade/organização: Conselho Municipal de
Campinas

Areas: assistência s ocial
Mais rec
Campinâ
estão er
físicos p
idosos e
aquisiçã

Sugestão

ursos para as políticas de assistência social em
s: aquisição de um veículo para visitar as famílias que
"| situação de vulnerabilidade; adequação de espaços
ara atendimento direto de crianças, adolescentes e
famílias em situação de risco e vulnerabilidade;
a de equipamento permanente.
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Nome: Paulo Pereira Filho (presidente)
Representando a entidade/organização: Câmara M

Hortolândia
unicipal de

Areas: saúde; educação; segurança pública; assistênci
esporte; infraestrutura

a social; cultura;

Envio de recursos pelo Governo para as áre
educação e segurança pública em Sumaré,
para o fato de o municipio ter recebido em
penitenciário mais de 10 mil detentos vindc
Carandiru. Para Hortolândia; R$ 3 milhões
das unidades de saúde; R$ 4 milhões para
equipamentos médicos cirúrgicos; R$ 4 mil
UBS Nova Hortolândia; R$ 1,6 milhão para
São Jorge. R$ 13,2 milhões para reforma e
unidades escolares. R$ 1,5 milhão para con
de Formação da Guarda Municipal. R$ 200
coletes balísticos. R$ 200 mil para aquisiçã
patrulhamento. R$ 300 mil para projetos d
R$ 350 mil para promover a inclusão produ
situação de vulnerabilidade. R$ 500 mil par
ampliação do CRAS Novo Ãngulo; R$ 250 n
equipamentos e mobiliário. R$ 5,35 milhõe
revitalização e ampliação de espaços cultur
construção de 3 pistas de skate. R$ 3,8 mil
construção, manutenção e iluminação de ce
10.163.884,50 para recapeamento asfálticc
109 mil para compra de um rolo vibratório
mil para compra de um caminhão. R$ 195 r

um triturador de galhos. R$ 470 mil para re
revitalização de duas praças.

Sugestão

as de saúde,
como contrapartida
seu complexo
s da desativação do
Jara custeio geral
aquisição de
wões para construir a
ampliação da UBS
ampliação de 22
strução do Centro
mil para aquisição de
> de drone para
e geração de renda.
tiva de pessoas em
a reforma e
ii para aquisição de
; para implantação,
ais, R$ 800 mil para
hões para
mpos de futebol. R$
de vias públicas. R$
compressor. R$ 695
nil para compra de
forma e

Nome: Roberto Batista Vensel (secretário municipal)
Representando a entidade/organização: Secretaria
Urbana e Rural de Sumaré

de Mobilidade

Areas: infraestrutura; transporte
Recursos para construir uma nova rodoviár

Sugestão
para executar a interligação das ciclovias e
integração do transporte coletivo urbano er

a e um terminal de
'] Sumaré. Recursos
n Sumaré.

Nome: Luiz Carlos Silva Meira (vereador)
Representando a entidade/organização: Câmara M

Hortolândia
unicipal de

Áreas: infraestrutura; transporte
Recursos para construir a marginal na SP-l
bairro Jardim Amanda, que ficou isolado ap
rodovia.

Sugestão
01, na altura do
és a duplicação a
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Nome: Wellington D omingos Pereira (secretário municipal)
Representando a e
Rarticipação Cidadã

ntidade/organização: Secretaria de Governo e
:le Sumaré

Areas: infraestrutur a ; transporte
Recurso
municip
populaçc
Córrego
Pedroni
na área
Virginia
até o ce
sinalizaç
metálica
fazer urr
junto à e

margina
obras da
Metropo
continua
abrange
duplicar
implanta
Anhangt

Sugestão

; para construção de uma sede única para os conselhos
ais, a Casa dos Conselhos, a fim de facilitar o acesso da
ao. Investimentos para viabilizar o Parque Linear do
Pinheirinho, interligando o Parque Recreativo Marcelo
até o ribeirão Quilombo, criando um corredor ecológico
central de Sumaré. Recursos para melhorias na rodovia
Viel Campo Dall'Orto, que liga a rodovia Anhanguera
tro de Sumaré: iluminação, estrutura de drenagem,
ão, retorno, acostamento e instalação de defesa
“guard rail” em toda sua extensão. Recursos para
a remodelação do trevo da rodovia dos Bandeirantes
estrada municipal Norma Masson Biondo e construir as
5 internas da rodovia. Recursos para continuar as
“Variante — Sumaré — Hortolândia" do Corredor
itano Noroeste Vereador Biléo Soares, com a
ção do prolongamento da avenida Rebouças,
'ldO o Horto Florestal, em Sumaré. Recursos para
a estrada municipal Valencia Callegari. Recursos para
r uma alça de retorno no quilômetro 109 da rodovia
era, junto ao Jardim Maracanã, em Sumaré.

Nome: Filieto Albuq ierque
Representando a e
Conciliadores do Est

ntidade/organização: Sindicato dos Mediadores e
ado de São Paulo (Símec)

Areas: justiça
Incluir n
mediado
de São F

15.804/
Sugestão

o orçamento R$ 90 milhões para pagamento dos
res e conciliadores em atividade nos fóruns no Estado
aulo, cumprindo a legislação já existente (Lei nº
-015).

Nome: Mirela Herna ndes Cia Medeiros (secretária municipal)
Representando a e
de Sumaré

ntidade/organização: Secretaria de Inclusão Social

Areas: assistência s )cial
Recursoe
Recursos
Renda C
adquirir

caminhã
passagei
trabalha
reformar
Social (C
instalar

Sugestão

para construir um Centro Dia do Idoso em Sumaré.
para ampliar os programas Viva Leite, Vale Gás,
dadã e Ação Jovem, em Sumaré. Recursos para
veículos para os atendimentos da Secretaria Municipal

de Inclu. ão, Assistência e Desenvolvimento de Sumaré: um
:> baú e/ou furgão; uma van (para 16 ou mais
ros). Recursos para investir na formação dos
dores de assistência no municipio. Recursos para
a atual sede do Centro de Referência de Assistência
RAS) Horto Florestal, em Sumaré. Recursos para
im restaurante Bom Prato na cidade.
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de São Paulo
Planejamento

Nome: David Rafael Sabino de Godoy (vereador)
Representando a entidade/organização: Câmara M

Cordeirópolis
unicipal de

Areas: saúde; educação; trabalho
Recursos para retomar as cirurgias eletivas
medicação, principalmente as de alto custo
Recursos para construir um hospital veterin
investir em projetos de formação dos joven
oportunidades do primeiro emprego, em Co

Sugestão

e a distribuição de
em Cordeirópolis.
ário público e para
5 para
rdeirópolis,

Nome: Duda Hidalgo (vereadora)
Representando a entidade/organização: Câmara M
Preto

unicipal de Ribeirão

Areas: educação; ciência e tecnologia
Mais investimentos em educação, especialrr
universidades estaduais. Mais investimento.
(aporte de recursos para a Fapesp).

Sugestão
ente nas
em pesquisa

Nome: Edvaldo Cabelo (cidadão)
Representando a entidade/organização: municipio de Campinas
Areas: saúde; lazer; infraestrutura

Recursos para construção de uma nova unit
bairro Boa Esperança, em Campinas. Recur.
de uma pista de caminhada e uma academi
na praça Leôncio Queiroz de Souza, em Can
para asfaltamento do bairro Jardim Líria, en

Sugestão

ade de saúde no
os para construção
a da terceira idade
1pinas. Recursos
1 Campinas.

Nome: Fátima Marina Celin (vice—prefeita)
Representando a entidade/organização: município je Cordeirópolis
Areas: saúde; educação; assistência social; agricultura
transporte; justiça; esporte

infraestru tu ra;

R$ 400 mil para realizar investimentos na 5

para as áreas da educação e da assistência
mulheres que são chefes de família, com in

Sugestão
Novembro, em Cordeirópolis. Recursos para

cerâmica a rodovia, em Cordeirópolis. R$ 1

pavimentação da estrada municipal COR-28

mil para reforma de unidades esportivas.

municipal. R$ 500 mil para custeio da saúde
R$ 4 milhões para reforma da UPA municipa

programas de transferência de renda, e à a_
R$ 1,5 milhão para ampliação das creches n
mil para implantar sistema de irrigação no a

estradas municipais que ligam os locais de ;

pavimentação de vias na cidade. R$ 13 milh

para construção de um novo fórum em Cord

aúde pública
em Cordeirópolis.

!. Mais recursos
social. Apoio às
estimento em
ricultura familiar.
iunicipais. R$ 300
ssentamento XX de
pavimentar
rodução de
'nilhão para
iões para
3. R$ 4,25 milhões
eirópolis. R$ 300
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Nome: Luiz Dalben prefeito)
Representando a entidade/organização: município de Sumaré
Áreas: infraestrutur a; transporte; saúde

Recurso
Anhang
em Sun

Sugestão
s para a iluminação da estrada marginal Variante
lera e para construir um hospital regional metropolitano
aré.

Nome: Claudio José Schooder “Leitinho” (prefeito)
Representando a & umidade/organização: município de Nova Odessa
Areas: infraestru ra; meio ambiente (?); segurança pública

Recurso
Odesga,
base pa
Nova Oc

Sugestão
s para revitalização do Parque Ecológico de Nova
que está abandonado. Recursos para construir uma
"a a Guarda Municipal e para Bem—Estar Animal em
essa.

Nome: Edivaldo Antônio Brischi (prefeito)
Representando a entidade/organização: municipio de Monte Mor
Areas: infraestruturl a
Sugestão Recurso s para asfaltamento de alguns bairros de Monte Mor.

Nome: Dr. Paulo de Oliveira e Silva (prefeito)
Representando a entidade/organização: município de Mogi Mirim
Areas: saúde; cultu ra; esporte

Mais rec
para ser
Cultura.
Mirim”.

Sugestão
ursos para custeio da saúde em Mogi Mirim. Recursos
em utilizados na Política de Descentralização da
Recursos a “Escola de Esportes do Município de Mogi

Nome: Aparecido Fe mandes da Silva (secretário municipal)
Representando a &

Públicos de Sumaré
ntidade/organização: Secretaria de Obras e Serviços

Areas: infraestrutur a ; transporte
Recurso
da Ange
e da Lui
(SMR—04
Condiev
da rodo
do Picer
Área Cu
Jardim F

Bento e
Joaquim
Recurso
Recurso
ribeirão

Sugestão

s para investir nas estradas municipais: pavimentação
lo Furlan (SMR—050), da John Taswel Tanner (SMR-170)
z Fernandes Breda; duplicação da Norma Marson Biondo
lO), da Valência Callegari (SMR—371) e da Teodor
(SMR-020), em Sumaré. Recursos para recapeamento
ia Walter Nanzato (SPA 127/304) e das regiões central,
”ID, de Nova Veneza, do Maria Antônia, do Matão e da
'a. Recursos para pavimentação: dos loteamentos
lorença / Chácara Reunidas Anhanguera e parques São
Dante Marmirolli; das ruas Antônio Joaquim de Souza e
de Souza; e da avenida Eugênia Biancalana Duarte.
; para urbanização do Jardim Recanto das Árvores.
; para construir pontes sobre o córrego Pinheirinho e o
Quilombo, em Sumaré.
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Nome: Gessé Domingos (cidadão)
Representando a entidade/organização: Irmãos de
Irmãos, em Itatiba

Rua, Nossos

Areas: assistência social
É Recursos para adquirir um veículo a fim de
l' serviços de assistência prestados à populaç

Sugestão vulnerável. Recursos para ampliar o espaço
prestação de serviços à população em situa
entidades do terceiro setor.

aumentar os
ão em situação
físico para
ção vulnerável por

Nome: Douglas Aparecido de Oliveira (secretário munic ipal)
Representando a entidade/organização: Secretaria
Sumaré

de Habitação de

Áreas: saúde; habitação; infraestrutura
Recursos para o complemento do custeio d
Recursos para regularizar a situação habita
que vivem em situação irregular e ínvestire
nas ocupações Vila Operária, Jardim São Fr
Rosa e Silva, Jardim Aclimação, Parque Res
Terezinha (Matão), Loteamento Cidade Nov
Residencial Salerno, em Sumaré. Recursos
unidades de habitação popular em Sumaré.

Sugestão

; saúde em Sumaré.
:ional das famílias
àm infraestrutura
ancisco, Parque
idencial Santa
a e Parque
para construir 1.000

Nome: Sebastião Silvestre Martín Gonzalez (secretário municipal)
Representando a entidade/organização: Secretaria
Social de Sumaré

de Comunicação

Areas: educação; infraestrutura
Recursos para implantação dos cursos Publi
Propaganda e Marketing Digital na Universi

_

Sugestão São Paulo (Univesp). Recursos para aquisiç

de lapela, tripés para câmera e celular.
para a secretaria: câmera fotográfica e aces

cidade e
ade Estadual de
ao de equipamentos
sérios, microfone

Nome: Ulisses Gomes (vereador)
Representando a entidade/organização: Câmara M Jnicipal de Sumaré
Áreas: infraestrutura; transporte
Sugestão R$ 4.947.750,00 para pavimentar a estrada

Fernandes Breda, que liga Sumaré, Monte N

vicinal Luiz
or e Hortolândia.

Nome: Valdir de Oiiveira (secretário municipal)
Representando a entidade/organização: Secretaria
Cultura e Lazer de Sumaré

de Esportes,

Areas: esporte

Sugestão
um campo de futebol sintético.

Recursos para construção de: um centro po
atividades paradesportivas; 4 ginásios poiie
esportivas adaptadas; um complexo aquatic

iesportivo para
;portivos; praças
o descentralizado; e
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Asse
Comiss

mbieia Legislativa do Estado de São Paulo
ão de Finanças, Orçamento e Planejamento

Nome: Cláudia Bote lho de Oliveira Diégues (prefeita)
Representando a entidade/organização: municipio de Estiva Gerbi
Áreas: infraestrutur a

R$ 580.
em EstiSugestão 146,84 para implantar a cobertura da piscina municipal,

a Gerbi,

Nome: Darcy Borto otti (presidente)
Representando a «

Sumaré
:ntidade/organização: Associação Pestalozzi de

Areas: assistência s ocial
RecursoSugestao Pestaloz

s para aquisição de um veículo para a Associação
zi de Sumaré.

Nome: Ana Apareci ia Dian (presidente)
Representando a e

dos Excepcionais (A
entidade/organização: Associação de Pais e Amigos
>AE) de Sumaré

Areas: assistência social; educação
RecursoSugestao sede da

s para conclusão das obras de reforma e construção na
APAE de Sumaré.

Nome: Terezinha 0
Administrativo)

igaro Monteiro de Barros (presidente do Conselho

Representando a entidade/organização: Sociedade Humana Despertar,
de Sumaré
Areas: assistência s ocial

R$ 90 rr
Humana
construi
custeio
ano pela

Sugestão

il para aquisição de um veículo para uso da Sociedade
Despertar, de Sumaré. R$ 15.009.033,70 para

r uma sede própria para a entidade. R$ 200 mil para
das atividades assistenciais desenvolvidas ao longo do
entidade.

Nome: Celso Souza — sugestões recebidas por meio do Portal Alesp
Representando a e

Campinas
ntidade/organização: Região Metropolitana de

Áreas: infraestrutur ª; transporte
Recurso
melhoriaSugestão 5 para ampliar o Programa Melhor Caminho para

de estradas rurais.

Nome: Maria Cristin
Portal Alesp

a Rubini Teixeira — sugestões recebidas por meio do

Representando a e ntidade/organização: municipio de Rio Claro
Areas: infraestrutur
assistência social

a; meio ambiente; educação; segurança pública;

Destinar
Laboratc
nas entr
horto flo
(sinaliza
entradas
Feminin
combate

Sugestão

recursos ao município de Rio Claro para: reforma do
rio Adolpho Lutz; obra para evasão de água das chuvas
adas da cidade em dias de enchente; revitalização do
restal e da escola Chanceler Raul Fernandes
ção e iluminação); sinalização e iluminação nas
da cidade; reforma do Centro de Ressocialização

); acolhimento moradores de rua; segurança pública;
a drogas,
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Assembleia Legislativa do Estado
Comissão de Finanças, Orçamento e

de São Paulo
Planejamento

Nome: Dario Pacheco de Morais (prefeito)
Representando a entidade/organização: município de Vinhedo
Areas: infraestrutura; cultura; habitação; assistência 5
educação

ocial; saúde;

Sugestão

Recursos para compra de equipamento par
de Serviços Públicos de Vinhedo: R$ 450 mi
escavadeira hidráulica sobre esteiras; R$ 2
caminhão basculante trucado; R$ 65 mil pa
medição de energia elétrica. Recursos para
desenvolvidas pela Secretaria de Obras Púl:
698.677,01 para ciclovia e ciclofaixas junto
das avenidas Independência e Avelino Cape
1.405.682,71 para obra emergencial de cor
no trecho do córrego na avenida do Rancho
471.434,73 para recuperação de pavimentc
avenida das Indústrias; R$ 362.093,98 par
canal trapezoidal em trechos do canal que (
avenida Avelino Capellato; R$ 510.578,74 ;
taludes da rua João Edueta. Para a Secreta

a uso pela Secretaria
l para uma
55 mil para um
ra instrumento de
obras e atividades
licas: R$
ao canteiro central
lleto; R$
tenção em gabião
Fundo; R$
e alargamento da

a recuperação de
orre às margens da
ara contenção de
ia de Cultura e

Turismo: R$ 800 mil para restauro e modernização do conjunto
da estação ferroviária de Vinhedo. Para a S
Habitação: R$ 50 mil para aquisição de veíc

acretaria de
ulo; R$ 1 milhão

para compra de lote para construção de moradias de interesse
social; recursos para construção dessas mo
Secretaria de Assistência Social: R$ 320 mi
equipamentos e veículos para proteção soci
Sistema Unico de Assistência Social (SUAS)
promover inclusão produtiva de famílias em
pobreza e criação de vagas em cursos de q
profissional; de R$ 1,5 a 4 milhões para cor
espaços fisicos de referência para a comuni
Cidadania).; R$ 491 mil para construção de
para construção de CREAS. Secretaria da Ec
milhões para reforma estrutural de telhados
municipais. Secretaria da Saúde: R$ 200 m
o Centro Integrado de Reabilitação (CRIS) L

Médico e Capela; R$ 150 mil para reforma c
odontológico da UBS Planalto; R$ 30 mil pa
serviço de urgência e emergência; R$ 13.88
readequação do atendimento fonoaudiológic
escrita; R$ 10.740,00 para fornecimento de
reabilitação fonoaudiológica das sequelas de
cerebral; R$ 800 mil para o CAPS I; R$ 360
de Especialidades Recriar (CER): Ambulatór
de Saúde Mental.

radias. Para a
para aquisição e

ai no âmbito do
' R$ 100 mil para
situação de
ialincação
struir ou adaptar
jade (Estação
CRAS; R$ 451 mil
ucação: R$ 7
sas escolas

I para implementar
nidade Centro
0 consultório
'a reestruturação do
7,61 para
o de leitura e
insumos para
acidente vascular
mil para o Centro
0 Multiprofissional
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Asse
Comiss

mbleia Legislativa do Estado de São Paulo
50 de Finanças, Orçamento e Planejamento

Nome: Israel Humb arto Rodrigues Azenha (procurador-geral)
Representando a e ntidade/organização: municipio de Sumaré
Áreas: infraestrutur 3

Recurso
compree
municipz
Sumaré.

Sugestão
; para iluminação de trecho de via pública
ndendo a ligação entre a rua Cabo Hoffman, a estrada
l Luis Fernandes Breda e a avenida Rasminio Wolf, em

Nome: Hellen Cristir
Portal Alesp

a Rubini Teixeira — sugestões recebidas por meio do

Representando a e ntidade/organização: municipio de Rio Claro
Areas: infraestrutur a; meio ambiente; turismo; cultura

Recurso
Adolfo L

turístico
Edmund
Claro.

Sugestão

; para a reforma do prédio do laboratório do Instituto
.itz na Cidade de Rio Claro. Recursos para fomento
cultural e de recuperação da Floresta Estadual

:) Navarro de Andrade, localizada na cidade de Rio

Nome: Daniel Paulo
Alesp

Pizzonia — sugestões recebidas por meio do Portal

Representando a e ntidade/organização: município de Rio Claro
Areas: infraestrutur a; meio ambiente

Recurso
Sugestão Claro. Ir

Rio Clarc .

; para conservação do Instituto Adolfo Lutz, em Rio
vestimenta no Horto Florestal Navarro de Andrade, em

Nome: Dennis Ferna
Portal Alesp

ndo Gonçalves — sugestões recebidas por meio do

Representando a e ntidade/organização: município de Rio Claro
Areas: infraestrutur a; meio ambiente; turismo; cultura; saneamento básico

Recurso
Navarro
histórica
para qui
dos galp
para pa»
atenção
também
regulariz

Sugestão

para fazer a revitalização do Horto Florestal Edmundo
de Andrade, em Rio Claro, envolvendo as construções
s, implantação de algum tipo da parceria comercial
usques ou lanchonetes nas áreas de lazer, manutenção
ões já existentes para exposições e eventos. Recursos
imentação asfáltica no Jardim Nova Rio Claro, em
a lei de saneamento, pois com a pavimentação vem
a coleta de água pluvial, prevenção de erosão e
ação da coleta de esgoto.

Nome: Lauter Fonta
Alesp

na Ferreira — sugestões recebidas por meio do Portal

Representando a e
Campinas

ntidade/organização: Região Metropolitana de

Áreas: educação; sa úde
Reduzir
assessor
o dinheir

Sugestão
as despesas do estado, cortando pela metade os
as dos parlamentares, judiciário e executivo; e utilizar
o economizado em escolas e hospitais.
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UBATUBA
Feriado do dia 12 de Outubro
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São Bernardo do Campo, 14 de fevereiro de 2021

DECLARAÇÃO

Eu, Luiza Bicuda Brazuno, portadora do RG 506604254, inscrita no CP : 451.780.568—92, residente na
Rua José Bonifácio, 474, ap. UI, São Bernardo do Campo—SP, declara ter viajado & ubatuba com a
vereadora & parte de sua equipe no feriado do dia 12 de outubro. Ainda dec ato que todª a viagem foi feita
com o carrº do Assessor Lucca Vinha Vigneron. uma doble, & que todas os gastos foram feitos com
recursos próprios, pois se tratava de uma viagem & lazer.

(lug-1ª Www» & ªªª:
Luiza Bmzuna
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BAHIA
Dia 29 de Outubro até dia 3 de Novembro
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- aªs &Tr|p>com ,”A
E-Receipt
(Airline Booking Reference: KAEJUW)

Total amount BRLSSSBZ xaxa—s &

For Payment Of Flights

Payment Method MasterCard credit card

> »»g ;:

4

(ªos: *

Passenger
“Í";ikã—“É ixº-«mta :*

HIDALGO/MARIA EDUARDA 045—9237968590

Flights

mw êêmum

October 29, 2021 Sao Paulo — Porto Sagun;

Payment Summary
ap,—«w .;

Fare BRL529.45

Taxes & Fees BRL36.17

Tot'di BRL56562

Mª .»í íêªe individual Re) 5 era:! me ml.:

Boºking No 15290803430
mima On: 6603 Septembef 4». 292”,

Economy class

*at sm;.amºwa' Cue Xu com

fls. 98/212



ªsTri'pªadczomâm
Comprovante eletrôni
(Referência de reserva da com

Vaior total R$ 5

Para o pagamento de Voos

Método de pagamento Caná

ªxis: cãetrôn «, :> en

20

5,62 í3f":;'10rs “É! taxas mami/308)

de crédito MasterCard

Passageiro
Homº,

HIDALGO/MARÍA EDUARDA

29 de outubro de 2021“

Resumo do pagamento
ííz; &:

Tarifa

Impostos e taxas

Total

DAS-9237968590

9058

São Paulo - Porto Seguro

Vãk)?

R$ 529,45

R$ 36,17

R$ 565.62

E;.rj %: o »

aanhia aérea/Localizador: KAEJUW)

Classe económica

“m tui,
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”$$?Triprcom ,”A
Itinerary
(Airline Booking Reference: KAEJUW)

We advrse you print out your iiinerary and take ii with you to ensure your trip goes as sr

Passengers

HIDALGOiMARIA EDUARDA 045.9237968590

S

No, 1620080343Q
entember 4. 20,7%JJoked Úli' 05

noothly as possible.

Flight Details

Depart/Arrive Time Departure/ArnvalAirport'_ FlijhtNo.
_

_ *_Clasrà' *

“3135, October 29, 2021 São Paulo—Congonhas Airport
LA3040 Economy class

18:00 Oclober 29, 2021 Porto Seguro international Airport

Baggage Allowance

:; i piece(s) per person. 23kg each piece. The total dimensions of
+ height).

Important information
- 1. Passengers should arrive ai the airport ai least 2 hours before depanure to ensure
During various procedures in the airport. passengers must provide the valid ID used ic

boarding pass or irinerary may also be required.

» 2. Please note that tickets must be used in the sequence set out in the itinerary, olhen
refuse carriage. Tripsom bears no responsibility if passengers are unable to board a ;
airline policies and regulations.

Sao Paulo—PORTO SEGURO: Adult tickets: Please refer to airline

ach piece cannot exceed iSBCM

's policies and regulations.

hey have enough time to check in.

purchase their ticket. Their

ise airlines reserve the right to
lane due to not complying with
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Trípªcomªàªçf
Itinerário
(Referência de reserva da com

Recomendamos que você imprima <

possível.

Passageiros

HIDALGO/MARiA EDUARDA 045-9

Detalhes do voo

Horário de paniãà/cheâaãa Aerqp

29 de outubro de 2021, São P16:05

29 de outubro de 2021, Porto18:00

Franquia de bagagem

iii w despachanei 1 piece(s)
exceder iSBCM (comprimento + la

ao Pauio—POrei:».
'

Informações importantes
- 1. Os passageiros devem chegar a
suficiente para fazer check—in. Dura
de identincação válido usado para
necessário.

- 2. As passagens devem ser usada
reservam-se o direito de recusar a
embarcar na aeronave por não cun

Númv .r

panhia aéreaILocaiizador: KAEJUW)

eu itinerário e o leve para garantir que a viagem ocorra com a maior tranquilidade

237968590

:rio de paríidalchegada Nº do voo Classe

mio—Congonhas Airport

LA3040 Classe económica
Seguro lnlernarional Airport

per person, 23kg each piece. As dimensões totais de cada unidade não podem
rgura + altura).
QTO SEGURO: Adult tickets: Please refer to airline's policies and regulations.

: aeroporto pelo menos 2 horas antes do horário de partida para que tenham tempo
me varios procedimentos no aeroporto. os passageiros devem fornecer o documento
dquirír a passagem, O canáo de embarque ou itinerário também talvez seja

na sequência estipulada no itinerário, Caso contrário, as companhias aéreas
ransporle. O site Tripcom não será responsabilizado se os passageiros não puderem
prir as políticas e normas da companhia aérea,
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Tripªcom
E-Receipt

IATA

(Airline Booking Reference: LUBQPT)

Total amoum

For Payment Of Flig hts

Payment Method

BRLSOBQW & mas

MasterCard credit card

Passenger
(ªa-'a &:

HlDALGO/MARIA EDUARDA

Flights

ti;,

Nºvember 3, 2021

Payment Summary

Fare

Taxas & Fees

Total

(MS—9237968525

.*wa

Horto Seguqu-hSao Paulo

_ *t

BRL481.07

BRL27.00

BRLSOSO?

? ti?—. “ ,!çvídval ií-m's «
“ .:ã XL,»).

Bsokmg Ne. 16127634434
uma On; 2314 __ Sapiember 3, 20?“

xm “><15s>

Economy class
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Trípicom É?
Itinerary
(Airline Booking Reference: LU BQPT)

We advise you print out your ítinerar and take it with you to ensure your trip goes as smoothly as possible.

Passengers
Neme i" clara Mimbo)

HlDALGO/MARlA EDUARDA 045—9 237968525

Flight Details

Depart/Arrive mie, :DeparureiAmvaiAirpodº“ , Fligtho. Class

14:25x November 3, 2021 Porto Seguro International Airport
LA3267 Economy class

16:25, November 3, 2021 Guaruhos international Airport T2

Baggage Allowance

LChr '] 1 piece(s) per person, 23kg each piece. The total dimensions of each piece cannot exceed 158CM
(length + width + height),

Aii-arm. h:» ;agiª-i PORTO SEG RO—Sao Paulo: Adult tickets: Please refer lo airlines policies and regulations.

important information

' 1. Passengers should arrive at the airport at least 2 hours before departure to ensure they have enough time to check in
During various procedures in the a rport, passengers must provide the valid iD used to purchase their ticket, Their
boarding pass or ilinerary may alsc be required.

- 2. Please note that tickets must be used in the sequence set out in the iiinerary. otherwise airlines reserve the right to
refuse can'iage, Trip.com bears no responsibility if passengers are unable to board a plane due to not comolying with
airline policies and regulations,

fls. 103/212



DOCUMENTAÇÃO DO
CARRO OFICIAL

Referente às leituras dO “Sistema Detecta, apontadas no dia 14 de

janeiro e 11 de abril de 2021
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Adesivos ok?

,

'

Deseja zelatar algum problema mecânico/elétrico/conservação?

,”, 4. ª»!!! v!!! /, Qe».___ IzozoMoto:-[stm , ,;x” dat:
(00% «: (“m,omijaª
&?kçmç utah hmmCâmara Municipalde Ribeirão Preto— Coordenadoria'A ministratívaAv_ Jerônimo Gonçalves 1200 Ribeirão Preto / sp- Caixa postal 315 -&EP 14010040
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AUTO cum?
.ª

= JO___S____EMAURICIO OT'ronom ALMEIDÃ
V

Rua Majcr de Carvalho nº 431——Campos Elíseos ,

CNPI— 08.258 5891000134
Fone— 16 3961-2146 Ribeirão Preto sp (

,

QBDEM DE SERVIÇO
22/02/2021, CNPJ:
%Câmara Municipal De Ribeirão Preto— SP

Av. Jerônimo Gonçalves, 12 O - Centro, Ribeirão Preto - SP, MMO-907

; Ribeirão Preto — SP

mma : Fluenoe Côr do Carro : Prata
iªs EHE— 3406 Quilometragem: 53,358

DESCRICAO DAS PEÇAS : V. TOTAL
Tampa reservatório d água (hari) 33,00 33,00
Reservatório da água radiador (Hon) 273,00 273.00
Liquido radiador (vaieo) 30,00 60,00
Jogo de pastilha dianteira (cobreq) 168,00 188,00
Par disoodíanleiro (híperfceíoJ 300 00 300 00
Balança inferior ( oofap) 344,00 688,00
Pivô inferior (viaman 9300 186 00
Bíeieta estabifizadora dianteira (Cofap) 5200 10400
Coxim cambio superior (rpa) 366,00 366,00
Coxim cambio inferiºr (rpª) 315,00 315,00
Fluído freio (bosch) 25,00 50.00

MÃO DE OBRA: total de Peças: 2563,00

f 4 rodas, trocar 4 pneus, tom ear volante
Mecânica: 635'00

:nhamento direção, serw'ço de e nbreagem Serv. De Terceiros:

VALOR TOTAL: — 319800
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Câmara Municipla de Ribeirão Preto
Controle Operacional de Deslocamento de Veículo Mês: o'útubfo/ÍO'ZO

Marca: Renault Fluence Piaca: EHE 3406 Gabinete: 07 —— Elizeu Rocha
_Qix/Tpm :: DEVERÁ SER PREEAICLI.190 DE FORMA LEGÍVEL 5 ENTREGUE NA COORDENADOR/A ADMINISTRA nw».

"ao PRiMEiRO DIA Úm ao mês SEGUINTE.
DIA KM INICIAL KM FINAL RELATÓRIO MOTORISTA AUTORIZADO (NOME COMPLETO]

FÁ jj—“HCDLI 3.33 >. «:) CAIC?!) , 'Lyhv (_) Ol'/(.!)í/f)

& (' Fl
Y%UM/

/' '

//f//,
V/A
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ªªª Câmara Municipalde Ribeirão PretH
&adsmºêãoepª—au

DIA KM INICIAL KM FINAL RELATÓRIO MOTORISTA AUTORIZADO (NOME COMPLETO)

/
De acordo com o Termo de Recebimento de Veículo, o Vereador declara estar ciente que a utilização do mesmo deverá ser feita exclusivamente em serviço, no
interesse público, obedecendo o princípio da moralidade administrativa; declara também, que é necessário ter autorização para dirigir o veículo oficial; bem
como seus assessores; e por fim, que o relatório de deslocamento de veiculo, deverá ser obrigatoriamente e diariamente preenchido.

Assinatura do Vereador: %J

fls. 109/212



Controle Operacêenal de Deslocamento de Veículo

Marca: FLUENCE 5 Placa: EHE 3406 !

' Mês“: abril/2021

Gabinete: 11— Duda Hidalgo
O CONTROLE DEVERÁ SER PREENCH/DO DE FORMA LEGÍVEL E ENTREGUE NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

TODO PRIMEIRO DIA Úm DO MES SEGUINTE. [

DIA?
_

KM INICIAL
,

KM FINAL ,i,,,,,,,,,,,,,, ,, , “RELATÓE'2_,,,,, M M ,, MOTOR'STAAUTORIZADO(NOMECOMQLÉclM

& __331'7731 .::.sz (É :, (' , “à, 7 &;wa :; ?hkíj <É, Q:.-“A NW > “UENF Hr 4

353, 353»?%L;%. 5 _,l ,, (l:./ão. ªff _.

&

, A, M» .»
Lc.,_.Í—» ,i

!

Lg 5 (“l O,“?d 77110261 1514 V'wh'vx'õ %%%& ?»É'LO QMPQZ t,;wuie QUZÉf/Nkwmífy
50 5 ª”? O ?ª %%%& («>lca &&WÉD QM“;

' 35: ';“M CNM ?MMLL
&
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Estado de São Paulo
DIA ]KM INICIAL KM FINAL RELATÓRlO

xx“

De acordo com o Termo de Recebimento de Veículo, o Vereador declara estar ciente que a utilização do mesmo deverá ser feita ech-ufnfamen'te em
servvlçol;

no
interesse público, obedecendo o princípio da moralidade administrativa; dec'ara também, que é necessário ter autorlzaçao para ”dmg" o veiculo Oflcla , em
como seus assessores; e por fim, que o relatório de deslocamento de veículo, deverá ser obrigatoriamente e diariamente preenchido.

Assinatura do Coordenador:
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DOCUMENTAÇÃO
ENVOLVENDO DUAS OU

MAIS PESSOAS
Referente às leituras do “Sistema Detecta” apontadas no dia 19 e 26 de

junho de 2021

fls. 112/212



moa-22, 11:56 IMG-20210619—WA0020.jpg

MtosJ/Jdrive.googIe.comldrive/foldersi1GtOOru-vGquC-MvocPSZoDWBMstF
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17/02/2022 10:06 Duda Hidalgo (©dudahídalgo'13) ' Fotos e vídeos do lnstagram

jptribeiraopreto * Seguindo
Ribeirão Preto

ª jptxibeiraopreto É HOJE!!!

Venha para a nossa plenária de filiação! Vamos
prestigiar as novas companheiras e novos
companheiros!

Nos encontramos no Diretório Municipal (Av.
>Santa Luzia, 120) às 18h.

Até lá!!

oeài !!
$ª» Curtido por lucca_vigneron e outras 25 pessoas
ggDuuNHo DE 2021

© Adicione um comentário...

httpszl/www.insiagram.com/plCQlu-ythjM/ "3
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1710212022 10107 Duda Hudalgo (©dudahídalgo13) » Fotos e vídeos do lnstagram

jptribeíraopreto - Seguindc n.
Audio original

PT de Ribeirão Preto

33 sem

patydf Que lindooo. Parabé s juventude, O
cuidem se, o futuro são vocês

& jptríbeiraopreto Plenária de novos filiados do

33 sem Icurtída Responder

lá;. . .-.-- u' «. n-F'Au/nu « . .,

CGV I
.E; Curtído por anaarauj e outr as 80 pessoas
26 DE JUNHO DE 2021

© Adicione um comentáriº.,

thsz/lwww,|nstagramcom/pICQmUYjRCSGQ/ “3
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17/02/2022 10:07

https/Www.instagram.com/p/CdeL-BKk_A/

Duda Hidalgo (©dudahldalgo13) - Fotos e videos do Instagram

& jptribeiraopreto - Seguindo

& jptxibeiraopreto Plenária de novos filiados do
PT de Ribeirão Preto

©jpt.ribeiraopreto

33 sem

º marcellaca rolo
“ª:

33 sem 1cunida Responder
.

CGV I
156 visualizações
26 DE JUNHO DE 2021

© Adicione um comentário...

1/3
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MARIA EDUARDA ALENCAR HIDALGO
Referente às leituras do “Sistema Detectaº
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17/02/2022 09:54 WhatsApp Image 2022—02-08 at 19.50.22.;peg

? Linha do tempº &

_...na-a.»a.»...lniihlulu
Wºº Junhoºgzozx

5,1 km“ “NOMA

https/Id ríve.goog|e,com/drívelull [folders/1 6J2J )(qu CPA-4AvíkaN7Qyt6h—YppAu

wwe
“MW *: ªº nn mm

1/1
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""""""""""""""""""""""""" Dados da Transaçãº """"-"'"--
Agência/DV..: 4615—0
Conta/DV....z 28.636—2
Autorização.: 133056
Autorizador.: On-line
Modo Entrada:

Plástico..........:
?ortador..........:
Número Referência.:
Estabelecimento...:

G7 Chip por proxími Capacidade Leiturª:Vªlºr (R$)..: 3,50

Situação da Transação: APRESENTADA
Data da situação.....: 11.96.2621
Horário da Situação..: 23:59:59

Ramo Atívídade....:
Cídade/País.......:
Data Transação....:
Data Apresentação.:

10.06.2621

498421982469478
MARIA E A HIDALGO

_

24894691151066262421293
REI no CHOCOLATE

322411118
E CONFEITARIAS

amam PRET/BR

11.66.2021
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17/02/2022 09:54

20:83 4
< DETALHE

& Pºkeway'

guarita

Pedido nº 3245

1 Poke Tradicionai » Eu
de SOOME

Su thtaÉ

Cupom,

“íam de entrega

& Q
Inícxo Buàca,

9:35; « mxgá/Z ,.

WhatsApp Image 2022-02-15 at 11.49.45 (8),jpeg

lí" ? ª

:s no PEDIDO ainda

ubaiagem

Ver cardápiº

R$ 35,90

“»

(;)

CJ

«Ut

L”)

*
3

I:“

í'

lí) U?» Ux Ú

Pedais Penªs!

hnpsrl/dríve.googlecomldrive/um[folders/16.12 XHquPA—4AvikaN7Qyt6h-YppAu 1/1
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17102/2022 09:54 WhalsApp Image 2022-02—15 a! 11.434 ' (B),]peg

20233 4 all "? 53
( DETALHES DO PEDIDO Aguda

Subita—tai R$ 3530

Cupom 42% “3630

Taxa cie entrega R$ 5,99

Total R$ 31,89

Pago pelo app & ",. 9478

nada:-faço de anta'éga

R. Chile, 1500 —, Apyo 4-3

City Ribeirão » Ribeirãº Preto,, SP

Adicionar à sacoia

C:“;QBÇE?
(aécio Busca Pºdídos Parª

https://drive.google.com/drivelui1[folders/16J2JXquCPA-4AvikaN7Q3A6h-YppAu
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9 Linha do tempo &

_ª;allªn-“...lnnhh-ll. ,

WhatsApp Image 2022-02-08 at 19.48,49.jpeg

êexsºfeifª-ÍW DE—JunhQDe 25223,

lehkmª 11h87min

&

https/Idrive.google.comldrivelu/1[folders/1HGB

53882330“
V _ 2 H +

' f. " A
Salema ,,,: ,

41:15:5vfãmâ: mwma.
....

1/1do—woZPtAtiVnsnxqalpp—78D6uH
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---------------------------- Dados da Transaçãº "'
Agência/DV..: 4615'6 Plástico..........:
Conta/DV....z 28.636—2 Portador..........:
Autorização.: 129815 Número Referência.:
Autorizador.: On—Iine Estabelecimento...:
Modo Entrada: 07 Chip por proxími Capacidade Leitura:
Valor (R$)..: 55,12

Situação da Transação: APRESENTADA

Data da Situação.....: 14.06.2921
Horário da Situação..: 23:59:59

Ramo Atívídade....:
Cidade/País.......:
Data Transação....:
Data Apresentação.:

4984231081
MARIA E A

2489426116
DROGASIL :

DROGARIAS

Rxaemo F

p.eeaeu
14.95.2021

469478
HIDALGO

2144466219455

698

E FARMACIAS

RET/BR
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'—“' Dªdºs da Transação ——————————————

Agência/Dv..: 4015—0
Conta/DV....: 28.636-2
Autorização.: 358895
Autorizador.: On—líne
Modo Entrada: 67 Chip porValor (R$)..: 35,06

Plástico..........: 49842316824094120Portador..........: MARIA E A HIDA

5374862Número Referência.: 246699111?211481
Estabelecimento...: PAGishopp1ngSo

' ' L itura: Ch'ipprOXTM1
ããgãczgªjâdaãe....:

COMIDAS E SUPRIM. ANIMAI

Cídade/País..-....: RIBEIRAO PRET/BR
Data Transação....: 11.06.2021
ºªtª Apresentação.: 14.66.2021

Situação da Transação: APRESENTADAData da Situação.....: 14.66.2021Horário da Situação..: 23:59:59
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—————————————————————————
Dados da Transação ***-"“"""_-

Agência/DV..: 4615-6
Conta/DV. . . . : 28.636—2
Autorização.: 661347
Autorizador.: On—líne
Modo Entrada: 07 Chip por proximíValor (R$),.: 93,08

Situação da Transação: APRESENTADA
Data da situação ..... : 14.06.2021
Horário da Situação..: 23:59:59

' 499478Plástico........... 4984231082

Portador........... MARIA E A HIDALGO

' 62Número Referência.: 243311811>24666021397
Estabelecimento...: CARREFOUR CRB

Capacidade Leitura: Chip
Ramo Atividade....: MERCADOS

Cídade/País.......: RIBEIRAO
Data Transação....: 11.66.292
Data Apresentação.: 14.66.202

SUPER/HIPERME

"REF/BR
L

L

nxxM—

“_,—._..“
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' 20:324 ml ? 3523

< DETALHE 5490 1:50:00 Ainda

Espetossauro

wawâcazªàª "Bªd 35; Ver cardápio

,

“

, & Pedidº/:onçíiíídçªfàs»

Pedido nº 4601

2, Carne bºvina (Fraidíf ha) R$ ??,00

1, Pahcets R$ 7,99

,? Barbegue R$ 2,00

1; Pão de alho R$ 7,89

:1 Coraçâode Frango R$ 7.99

? Medalhão de frango R$ 8,99

Submta!

Cupom

inicio Busca

R$ 53,8ó

41335130,

8 «E?
Pedidos Perfiê

https:l/drivegoogle.com/drive/uH/foldersh HGB do—woZPMtiVnsnxqalpp-78D6uH

WhatsApp Image 2022-0245 at 1149.45 (5).jpeg

1/1
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17/02/2022 09:57 WhalsApp Image 2022-02-15 at 11.49.18

20:32 4
( DETALHES DO vamo—o

" Barbecue

1 Pão da alho

1 Coração de Frango

1 Medalhãº de frango

Subtotal

Cupom

”Taxa dª? entrega

Total

Pago paio app

à:.PZÍIí—FTGEÇO de erv'cfega

R. Rui Barbosa, 1965 ApJCM
Centro . Ribeirãº Preto; SP

Adicionar à sacoâa

Ca“: G E
inªcio Busca Pedidos

937,89

R$ 7,99

R$ 8,99

R$ 53,86

»Ría mm
R$ ?.99

R$ 49,85

ª 9478

E?
Perm

https:!fdrivegoogle.com/dríve/uí 1 Holdem/1 H6Bpdo-woZPtátíVnsnxqalpp—7BD6uH

($)-jpeg

1/1
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? Línhadotempo &
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Sábado, 19 De Junho De 292?

º XMW
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DIAGN
POR
HOSPITAL© MAGEM

0 PAULO

ÓSTICO Ra'iiºioqia Digital
U. Jnograíia

Tomografia Computadorizada

Paciente: MARIA EDUARDA ALEM

Médico Soliclhme: ULISSES EDU

Controle: 4213132

JDM

!:écgjga: Realizada aq;
administração de contraste vens

Rglagág'º:
Foco espontaneamente hl

frontal esquerdo, pode correspo
Demais, parênquima cerebral

Ventrículos cerebrªis, sul
calcificados, em posições norm 's.

Cerebelo e tronco eereb
linha média.

Estruturas ósseas alinhada.

* Estudo realizado em caráter de

:AR HIDALGO Data do Nasªlmenm: 17/06/1999
lRDO RAMIRO

_

CRM: 78628
Código do Exame: 0084375101 Data Exame: 181092021

IAO TAD ZDAD “10

u'siçâo volumétrica do crânio em aparelho multidetector, sem a

so. Foram feitas reconstruções multíplanares e 3D.

perdenso em relação ao parênquima cerebral adjacente visto no lobo

der e área focal de contusão cerebral. Correlacionar com dados clínicos.

morfologia e coeãcicnte de atenuação normal.

5 corticais, cisternas e fissuras preservados. Pineal e plexos comidas

sem alterações. Ausência de coleções extra-axiais. Não há desvios da

, sem sinais evidentes de &anxras.

urgência.

mªcªé”
a, SILVANO Rom msmo oemms

em mesa

Rua Eliseu Guilherme, 12 - Jardim Sumaré — Ribeirão Preto - SP
16—3610.1300

fls. 131/212



CLÍNICA CIVIL
HC usp RIBEIRÃO' RELATÓRIO MÉDICO___—___.Paciente = 1636591H — MARIA EDUARDA ALENCAR HIDALGO

Ribeirão Preto, 25 de Junho de 2021.

Declaro para os devidos fins que a referida pacient
serviço na presente data devido traumatismo cranioencefá
queda da própria altura há aproximadamente 1 semana.

Foi avaliada em mais de uma ocasião em pronto atenc
para observação clínica e realizada tomografia computado
contraste, com laudo sugerindo possivel diminuta contusã
esquerda, sem efeito de massa ou outros sinais de alarme

Refere que devido episódios de tontura, cefaleia &
contudo constante e vômitos, procurou novamente PA, send
crânio, sem sinais de piora de contusão ou outras altera

Hoje apresenta—se com exame neurológico compatível
inclusive sem sinais de hipertensão intracraniana, défic
dismetria/alteração de equilíbrio.

Oriente sobre beniginidade de achados, assim como
alerta e cuidados gerais. Cito ainda que é possivel a pe
cefaleia leve/moderada nos próximos dias, contudo não se
nível de consciência ou déficits, estando os mesmos pre
referenciada para pronto socorro.

CID: T905

Sem mais e grato pela atenção,
Dr.GuilhermeG. ískyGondim

rrurgíão

Dr. Guilher
Neurocirur
CRM—SP 15
HCFMRP—USP

e foi avaliada neste
líco leve secundário à

iimento, sendo mantida
rizada de crânio sem
o cerebral frontal

:, moderada intensidade
e repetida tomograiia de
ções. '

com a normalidade,
its focais ou sinais de

orienta sobre sinais de
rsistência de quadro de
ndo esperada alteração de
entes, deve ser

Medico Responsável : GUILHERME GOZZOL! PODOLSKY GONDIM « CRMt 156117 Emissão: 25/06/202 1
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*? Unha doítémpo &

' g.;iiiilmglçgç;,gin_-M

.wm

Estava em Hospital São Pauíp
?

“

“32933.—

https:l/dríve.google.com/dn'velul1Raiders/“UAB. 1/1P1quuAZSOBiBWRrICESstKMBpe
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Peso (Kg)
AI!.(m)
IMC

PAS (mmHg)
PAD (mmHg)
Tempv ªc
GC (mg/dn
FC (bpm)
SaL02

UNIMED 24 HORAS - PRONTO ATENDI ENTO Pág. 1 de 1de Tumullmlmlmlm

Paciente 885617 — MARIA EDUARDA ALENCAR HIDALGO DI. E trada 22/06/29?! 18:30:27

Con énio UNIMED INTERCAMBIO

Empresa Cód. Usuáriº 1276705000433306

Data Nasº 17/06/1999 - 22 ano(s) O mes(es) 6 dia(s) "“ªssim;
Cpf 44190224855 1

Sexo FEMININO
Ende [eça RUA CHILE

E—mail DUDAHIDALGOIBQGMAILCOM JARDM IRMA

Telefone (15) 962481744 RIBEIRAO PRETO SP

QUEIXA PRINCIPAL:

CLIENTE RELATA TONTURA, ENJOO, TEVE VOMITOS

NEGA ALERGIA

ACOMPANHANTE:

NOME: ESTA SOZI HA

Especialidade
CLINICA MEDICA

SAMEªº?“ 24 HORAS

(
Gi
COIÃÉNO sººª'fª CoralSP 19909.1 TED

GILBERTO SOEIRA GI
TECNICO DE ENFERvªiª REN-SP 19091)

fls. 134/212



UNIMED 24 HORAS - PRONTO ATENDIMENTO

SENHA: 114

Pág 1de1

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII

Ficha de Atendimento
Paciente 885617 — MARIA EDUARDA ALENCAR HIDALGO

Empresa

Data NESC. 17/05/1999 - 22 ano(s) O mas(e$) 6 dia(s)

Cpf “190224555

Sexo FEMININO

E-mail DUDAHIDALGO13©GMAILVCOM

Telefone (15) 982481744

Dt. Entrada 22/06/2021 18:30:27

Convênio UNIMED INTERCAMBIO

Cód. Usuário 1276705000433306

Impressões
2P

Endereço RUACHILE

JARDIMIRAJA

RIBEIRAO PRETO sp

ANAMNESE

PACIENTE. 22 ANOS
REFER QUE HA HA $ DMS TEVE QUEDA
PASSOU NO 24 HORAS HA 4 DIAS E FEZ

REFERE QUE HOJE INIICOU COM VOMIT
REFER QUE CABECA ESTA CEFLAEIA CC
FOI ORIETNADA PROCURAR NEURO APC

REFERE QUE CABECA DOENDOEM REG

FEZ USO DE DIPIRONA SEM MELHORA

AP NEGA COMOBHIDADS
NEGA AELRGIA MEDICMAETNOSA

)A PROCPRIA AULTURA E BATEU A CABECA,

)S E MAL ESTAR,
NSTANTE.

OA FRONTAL BILATERAL E NAUSEAS

EXAME FISICO

PA 120 X 70 MMHG
T 36. 6
SAT 98%EM AR AMBEITNE

GLASGOW 15

IS 10 DIAS DO TRAUMA MAS NAO DEU AINDA,

E FICOU CONFUSA E APRESNECOTU VOMITOS»
['O DE CRANIO COM CONTUSAO CEREBRAL, FICOU EM OBSERVACAO,

Sai—XMBªº?“ 24 HORAS

HIPÓTESE DIAGNOSTICA

VOMTIOS
CEFALEIA
TRAUMA DE CRANIO HA 5 DIAS

CONDUTA

ONDASETRAONA E DIPIROMNA

TC DE CRANIO

Exame Qtde HrExec Iaecutame
41001010 - TC — CRANIO OU SELA TURCIC A OU ORBITAS

%% DIAS CARABOLANTE (CRM-SP 156688)
CA

fls. 135/212
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Pág 1de1
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:: . _,F,

. seª a??? '

Prescnção

Ficha de Atendimento SENHA: 114
Paciente 885617 - MARIA EDUARDA ALENCAR HIDALGO Dt. E trada 22/06/2021 18:30:27

Cony ªnjo UNIMED (NTERCAMBIO

Empresa Cód Usuário 1276705000433306

Data Nasc. 17/06/1999 - 22 ano(s) O mes(es) 6 dia(s) Impressões
Cpf «190224855 ap

Sexo FEMININO
Ende eço RUA CHILE

E-mail DUDAHIDALGO13©GMAILCOM JARDM IRMA

Telefone (16) 982481744 RIBEIRAO PRETO SP

»»,

"

am num; Via Freq
SUSPENSOWWCLORETO DE SODIO 0,9% SOL, INJ. AMP )( 10 ML 20 ML

APLICAR LENTAMENTE E OBSERVAR INTERCORRENCIAS. EM BOLUS - PACIENTE SENTADO.
SUSPENSOWWW-ML—SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 100 ML 1 FR

SAMEcºmº 24HORAS

n.vv A ADA. “.n: nmr nvvrm

CLICI'E ARAUJO DIAS C

CLINICA MEDICA
ARABOLANTE (CRM—SP 156688)

fls. 136/212



UNIMED 24 HORAS — PRONTO ATENDIMENTO RA Pág. 1 de 1

ªª %
BHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' “ Fic ha de Atendimento SENHA: 114 M€,

Paciente 885617 - MARIA EDI ARDA ALENCAR HIDALGO DI. Entrada 22/06/2021 18:30:27

Convênio UNIMED INTERCAMBIO

Empresa Cód Usuário 1276705000433306

Data Nasc, 17/06/1999 - 22 ano(s) () mes(es) 6 dia(s) Impressões
Sexo FEMININO SP
Telefone ()

22/06/2021 18:51:01 CLICIE ARAUJO )IAS CARABOLANTE (CRM—SP 156688) POUCO URGENTE

Prescrição [ Olde I Dur.(H) [ Wa [ Horários
z . 90137485 DIPIRONA somcn soo MG SOL INJ. 1 AMP IV

AMP x 2 ML
CLORETO DE somo 0,9% SOL. INJ. P x 10 ML 20 ML

APLICAR LENTAMENTE E OBSERVAR IN'I ERCORRENCIAS. EM eows - PACIENTE s
'

1 - 90099389 ONDANSETRONA & me (2 MGIML) SQL. 1 AMP IV

INJ. AMP x 4 wu.
SOLUCAO FISIOLOGICA 09% 100 ML 1 FR

SAMEPm 24 HORAS

CLIÉTíARAUJO DIAS CARABOLANTE (CRM-SP 156688)
CLI ICA MEDICA
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& UNIMED 24 HORAS - PRONTO ATENDIMENTO

Ficha de Atendimento SENHA: 114

Pág. 1 de 1

RIIIIIIIIWIIE

WS
IIINIHIH

Paciente

Empresa
Data Nascv

Cpf

Sexo

E—mail

Telefone

885617 - MARIA EDUARDA ALENCAR HIDALGO

17/06/1999 ' 22 anº(s) [) mes(es) 6 dia(s)

44190224855

FEMININO

DUDAHIDALGOI 3©GMAIL COM

(15) 982481744

DI. Ewtrada 221069021 18:30:21

Convênio UNIMED INTERCAMBIO

Cód, Usuáriº 1276705000433306

Impressões
4

Endereço RUA CHILE

JARDIM IRAJA

RIBEIRAO PRETO

| EVOLUCAO

Chente apresentou-se para realizar medwaçâo Ev sendo puncionado o MSD com cateter Nº 22 e iniciado a medicação

SAMECºpª 24 HORAS

CAREKÍ'ÍODRIGO ess
(COREN-SP 522703)
TECNICO DE ENFERM

ENFELDER DE AZEVEDO

XGEM

fls. 138/212



WIMED 24 HORAS - PRONTO ATENDIMENTO RA Pág. 1 de 1

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
F cha de Atendimento SENHA; 114 00393925

Paciente 885617 - MARIA EDUARDA ALENCAR HIDALGO Dt. Entrada 22/06/2021 18:30:27

Convênio UNIMED INTERCAMBIO

Empresa Cód Usuário 1276705000433306

Data Nasc. 17/06/1999 - 22 ano(s) O nes(es) 6 dia(s) Impfessões
Cpf 44190224855 5

FEMININOsexº
Endereço RUA CHILE

E.mau DUDAHIDALGOIBQGMAILJZOM JARDIM IRAJA

Telefone (16) 98245x744 RIBEIRAO PRETO SP

EVOLUCAO

Cliente teve o AVP salinizado para reava!i..ção.
Cliente encaminhado para realizar o exame de imagem TC.

« SAmECOPIA 24 HORAS

,"
_
ªº 1'“ MÁODRIGO ESSENFELDER DE AZEVEDO

(COREN-SP 622708)
TECNICO DE ENFERMAGEM
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UNIMED 24 HORAS - PRONTO ATENDI ENTO RA Pág. 1 de 1"
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Ficha deAtendimento SEN A:114 W
Paciente 885617 - MARIA EDUARDA ALENCAR HIDALGO Dt. Ethrada 2305/2021 1530327

Conv êniº UNRMED INTERCAMBIO

Empresa cód, Jsuário 1276705000433306

Datª Nasc. 17/06/1999 — 22 ano(s) O mes(es) 6 dia(s) Impressões
Cpf 44190224855 6

FEMININOSexo
Endeneço RUA CHILE

E.mai! DUDAHIDALGO13©GMAILCOM
JARDIM IRAJA

Telefone (16) 982451744 RIBEXRAO PRETO SP

EVOLUCAO

Cliente teve () AVP salimzado para reavaliação.

, SAMECºª“ 24HORA$

sªiª "º R0 mao ESSENIFELDER DE AZEVEDO
WCOREN P 622708)

TECNICO DE ENFERMA EMu:
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UNIMED 24 HORAS — PRONTO ATENDIMENTO Pág 1 de 1

Ficha de Atendimento SENHA: 114
Paciente

Empresa

Cpf

Sexo

E-maíl

Telefone

Data Nasc.

885617 — MARIA EDUARDA ALENCAR HIDALGO Dt. Entrada 22/06/2021 18:30:27

Convênio UNIMED INTERCAMBIO

Cód. Usuário 1276705000433306

17/06/1999 -2 ano(s) O mes(es) 6 dia(s) Impressões
“190224855 7

FEMININO
Endereço RUA CHILE

DUDAHIDALG013©GMAILCOM JARDIM [RAJA

(16) 982481744 RIBEIRAO PRETO

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SP

] EVOLUCAO

melhora sós medicaçao
retornar se piora

[RESULTADOS DE EXAMES

Meácathento
ONDANSETRONA 8MG

Hora Typo Saida
22:39:1A ALTA POR OUTROS MOTIVOS

SAMEcºm“ 24HORAS

%
THAISA DE FARIA CRUZ NEVES (CRM—SP 97596)
CLINICA MEDICA

fls. 141/212



TERMO DE ledsRibeirao PretoBESI'ÍINSRBIIIMBE

Eu,
DRTR. :22/06/2021 18:30:21

NI 14
NOME. :HRRIR EDURRDR RLENCRR HIDRLGO
CONV.:UNINED INTERCRNBIO
IDENT: 12767B5m433306 mtonos: zznnos SEXO:Feminino

p “
e inscrito no CPF/M

.
declaro para os de

realização de atendimento ambulatorial, inclusive cirurgia, caso a mesm
como atesto que concordo com as condições abaixo especificadas, sob
precisas explicações do funcionário responsável indicado pela Unimed, e
fazer todas as perguntas que entendi necessarias, todas respondidas de f

satisfatória.

Eu,

: No

vidos Hnsx que autorizo a
a se faça necessaria, bem
e as quais recebi claras e
que tive a oportunidade de
ma absolutamente clara e

portador do RG Nº
pelo paciente

na condição de ar:ompanhante e responsável

doc Nº declaro para
estar ciente das condições dispostas no presente termo, bem como declaro
as responsabilidades dele provenientes.

) CONDIÇÓES PARAATENDlMENTO DE USUÁRIO EiOU CONVENIOS
a total responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas e hospital
contrato de prestação de serviços firmado junto a Unimed de Ribeirão Pretc
feito na forma prevista pelo próprio contrato acima mencionado.

( )CONDIÇÓES PARA ATENDIMENTO PARTICULAR: Neste ato assur
pelo pagamento da totalidade das despesas médicas e hospitalares
medicamentos fornecidos ou prestados por terceiros, decorrentes do tra

os devidos fins de direito
que assumo solidariamente

AFINS: Neste ato assumoi
ares NÃO COBERTAS pelo
, pagamento este que será

no a total responsabilidade
, inclusive de serviços e
alho indicado, pagamento

este que será feito em favor do médico responsável pelo atendimento, cujo valor será aquele
apresentado em documento rgabil emitido pelo mesmo, o qual fica faze
instrumento. O pagamento dos valores apurados deverá ser feito por ocas

Declaro, por fim, que tenho conhecimento de minha responsabilidade er
valores que venham a ser apurados pela Unimed de Ribeirão Preto, os quai
quitados na forma prevista neste instrumento, servindo o presente aoompar
de título executivo extrajudicial, sem prejuízo dos titulos eventualmente
cooperativa,

Por ser verdade, frrmo o presente na presença de duas testemunhas.

finRibeirão Preto. de____

tdo parte integrante deste
ião da alta do paciente.

n relação a liquidação dos
5 deverão ser integralmente
hado da planilha de débito,
emitidos em favor desta

' SAME
! %%

» ººº“ 24 HORAS
"Assinatura ciente »“— Assinatura acompanhante

Testemunhas:
1) 2) .-.»

fl
: W OCIDÓM
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Mapa
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Uber

Obrigado por escolher a Uber, Duda
Esperamºs que você tenha gostado do waqcm hºje :? noxtc,

Total

,26 dejunhodeíºll

Preço da margem

Subtotal

Cusãc fixo

Valor cobrado

4255

Para mais informaçõesxâcgçge ª gácmº da suª viagem

Vocé viajou com Michael

UberX 5,35 Quilómeírosi
9 mm

1
X7:44 ! R Cmie 1500 - Jardim Irajá « Ribeirão Preto - SP, 10020—616

171543 Av. Sama Luma 379 - Jarchm Sumare, Rrbexvao Preto « SP, 14025-090, Brasil

O pfeço de se wiça n
infºrmaçôes,

nctu: mms que passam sev cobradas pela seu banco. Entre em contato diretamc

R$ 9.21

R$ 0.75

R$ 9.96

nte com o seu banco para mais

fls. 144/212



Uber

Obrigado por escolr er a Uber, Duda

Esperamos que você tenha gostado da » 'ngem hogc à noite.

25 de íunrzo de 202].

Total R$ 13,98

Preço da viagem R$ 1313

Subtotal R$ 13,23

Custo frxo R$a/ª,

Valor cobrado

4258 R$ 13,98

Para mais informaçõesêoessg ª gáging

Você viajou com Luiz Claudio

UberX 4 32 Quilómetros [

8 min

I
12133 | Av. Cºstábde Rºmano, 30

um Rua Chile 1500 — Subsetow

D meço de serviço não inclui taxas que
informações,

5 - Riuezfània Ribeirão Preto - SP. 14096—38C. Brasil

Sul Três — Ribeirao Preto » SP. 14026»610

ossam ser cobradas pelo seu banco, Emm em contam . tamente com a seu banco para mas

fls. 145/212



Uber

Obrigado por escolher a Uber, Duda
Esperamos que você tenha gostadº da viaqem ruge 3 nome,

Total R$ 9,94

Praça da vmqem R$ 9,19

Subtotal R$ 9,19

R$ 0,1”:

Valor cobrado

4258 R$ 9,94

Para mais informaçõesêgegse & gg'gina dª sua viaggm

Você viajou com Dma Sandra

UberX “. êlecmez'osi
9 mm

I
8137] R. Chíle= 3500— Jardim má - Ribeuão Preto . SP! 14020—610

8:471Av Costaníie Romano, 3055 — Rsbeirània. Ribeirão Preto - SP,140€!6»3BO. Brass!

O w;: de se «fw não (meu, taxas que pass.-xm ser cobracas nem seu banco. Entre em comam diretam me com o aeu banco para mas
moxmações

fls. 146/212
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9 Unha de tempo &

WhatsApp Image 2022-02-08 at 19.45.20.jpeg
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( DETALHES Do pzótnó
&

Ajuda

Ver cardápio

Peóídó nº 8206

'! Chºcoí'ate/ Nuteua/ Morango!
Amendoim triturado

Subtotal

Cupom

Taxa de entrega

Total

Pago peb app

Evdereça de emwga
R. Dragutin Kaímamâ'!

R$ 19,99!

R$ W,???

ses “3,05;

GÇrátíºs

R$ 9,99

a 9473

Racine Cidade»,,w—êardimwuiundiaí._ 5?

Adicionar à sacoía

É? O
Início Rusca

E E?
Padiádos Pew-fâ?

hhpszl/drivegoogie.com/drive/uH/íoldersH MXZQ VóMthKAGrEBw1vNS20pU62PLexD 1/1
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LUCCA VINHA VIGNERON
Referente às leituras do “Sistema Detectaº

fls. 150/212



nª
anªo..z=ºv15A pucº: VISA INE

09/06 SUMARE EMPORIO E RESTA
09/06 CENTERLAR COMERCIO DE

09/06 sooxuac
10/06 CONILBEM COMERCIO DE A

* 29: ªfªz%ndª
16763 p*_

_

*Box
10/06*SEGvRG“SU
»»> TOTAL—DO cnnrao sn REAI S

nomoWINITE CONVENCIONAL

.......-.......

eau;yquy'vznc..: 23/06/2021 &
,

25.90
47,2a
366,40
4,50
45,x1
14,00
38,00
9 99
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DETALHAMENTO DO EXTRATO
5ANL...: VISA PROD: VISA INFINlTE CONVENCIONAL VENC..: 23
CARTAO.: 4066699923752374 LUCCA VINHA
DATA DESCRICAO US$ COTAÇÃO
23/06 SALDO ANTERIOR
23/06 PAGTO. POR DEE EM c/c»»> TOTAL DO CARTAO EM REAIS ............,...,...........:
CARTAO.: 4C66699919235764 LUCCA VENHA
DATA DESCRICAO US$ COTACAO
11/06 TORO STEAK DRINKS
11/06,EADARLA NOSSO PAO
11/06 CASTRO SALGADERIA
12/06 AUTO POSTO ZERRENNER E
12/06 KOEENHAGEN
;2/0 ifood *IFCOD
12/0 ifocd *13000

PAG. 001
07/2021

R$
10.364,86
10.364,86—

3,00

R$
5,92
12,00
13,00
29,92
74,90
74,69
77,00

fls. 152/212



BAND. . .:
12/06
13/06
13/06
14/06
14/06
14/06
14/06
14/06
15/06
15/06
15/06
16/C6
16/C6
íG/CG
16/06

DE'
VISA PROD: VlSA lNF

EUDDHA SPA,
CARREFOUR CRE
PONTO FRIO.C*271568855
ifocd *IFOOD
REI DO CHOCOLATE
REI DO CHOCOLATE
DEBORA MANFRIN DO BEM
MOCAFE
CHURRASCARIA MOCELLIN
HABBIB S
O REI DO CHOCOLATE
FIGUEIREDO E CAMPOS JU
RIBEIRAO PRETO
ANDREA BATELO DCMINGUE
MULTIPLAN ADMINISTRADO

ALHAMENTO DO EXTRATO
NITE CONVENCIONAL

PAG.
VENC..: 23/c7/2021

167,90
29,16
195,18
74,00
16,70
6,00
56,34
41,60
127,11
34,30
11,90
16,40
7,5C
45,cc
6,05

fls. 153/212



17f02/22, 10 38 19 de junho uberjpeg

&

informações da viagem

19/06/21 19:35 R$5 94

Éecibó: —

ti;-acima: de Campos ?lO — Centro
Ribeirácz Prem v S?— iàôlb—BQ Brazii

Sua viagem com Davi

Precssa de ajuda com esta viagem?

Alterar avaliação em estreias

Pri '

a & reembolsoa

Revisar o vaior ou as taxas )

https:Ndrive.googie.com/drive/folders/1dHD9FzA7RZYtFiLWv»dRYJd7x5q4o4-Hw 1/1
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nu
Declaração de compra

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2022

Dados do titular do cartão:

— Nome: lucca vinha vigneron
— CPF: 46074822859
- Número do cartão: 5502><XXXXXXX0675

Abaixo segue a transação realizada. A compra foi processada e confirmada no
demonstrativo de gastos (fatura) da(o) cliente anteriormente citada(o).

Dados da transação:

- Transação: UBER *TRIP HELP.UBER.C R$ 5,23
- Data: 19/06!2021
- Código de autorização: 226271
— NSU: 322035
— Número de parcelas: 1

- Modo de entrada: Ecommerce com chip
- Secure code: Não

Asseguramos a autenticidac

nu

e desta compra e das informações aqui citadas.

fls. 155/212



BAND...:
19/06
19/06
19/06
ZC/06
21/96
21/06
22/05
22/06
22/06
?2/06
?3/05

DETALHAMENTO DO EXTRATO
VISA PROD: VISA INFINITE CONVENCIONAL

MANES EAR
MANES BAR
ifood *IFOOD
SOUZA COM DE ALIMENTO
IFOODCCM AGNC
EAG*RaizesDaEazenda
SODIMAC
AUTO POSTO RC MONACO L
DROGASIL 2698
ifood *IFOOD
DROGARIA ONLINE

' DROGARlA SAO PAULO SA
LLAN ADMlNISTRACAO IMO
ifood *IFCOD
ifood *IFCOD

2/

VENC..: 23
PAG.

07/2021
67,02
70,00
40,90
64,30
43,39
119,20
244,79
252,94
11,29
29,99
53,66
108,33
375,00
21,66
46,40

fls. 156/212



BAND..

CARTAO.:
DATA
23/08
23/08
10/09»»>
CARTAO.:
DATA
11/07
11/08
11/08
14/08
14/08
16/08

DET

.: VISA PROD: VISA INFI

4066699923752374
DESCRICAO
SALDO ANTERIOR
PAGTO. POR DEB EM C/C
SEGURO SUPERPROTEGIDO
TOTAL DO CARTAO EM REAIS

4066699919235764
DESCRICAO
CENTERLAR COMERCIO DE
POSTO ZHERO GRAU LTDA
PAG*WenderAlexandre
SOARES ADVOGADOS ASSOC
SOARES ADVOGADOS ASSOC
O REI DO CHOCOLATE

L

L

2/ 2

JCCA VINHA
U

ÁLHAMENTO DO EXTRATO
QITE CONVENCIONAL

$$

UCCA VINHA
US$

DAG. 001
VENC..: 23/c9/2021“

COTAÇÃO R$

COTACAO R$

fls. 157/212



———————————————————————————— Dados da Transação ——————-——————

Agência/DV.."
Conta/DV....
Autorização.
Autorizador.
Modo Entrada
Valor (R$)..

6954—X

29.119—6
170769
On—Iíne
6? Chip por proximi
106,51

Plástico..........:
Portador..........:
Número Referência.:
Estabelecimento...:
Capacidade Leitura:
Ramo Atívidade....:
Cidade/País.......:
Data Transação....:
Data Apresentação.:

4854641
LUCCA V

2433178
BBCOP

Chip
MERCADO

RIBEIRA

22.66.2
23.06.2

112213814
INHA VIGNERO

1173478060692174

s / SUPER/HIPERME
o PRET/BR

021
021

fls. 158/212



DETALHAMENTO DO EXTRATO pAg_
BAND...: VISA PROD: VISA INFINITE CONVENCIONAL VENC..: 23/07/2021
C9/06 LOJA DE COLCHOES 2/12 374,36
08/C7 CASASBAHIA.C*276162043 1.299,08
08/07 CASASBAHIA.C*276163892 3.299,06
09/07 PARC=1lZMLP*MAGAZINELUIZA 1/12 240,90
íu/C7 WRD POSTO DE COMBUSTIV 19b,02
11/07 CENTERLAR COMERCIO DE 1/ 2 174,88
11/07 ifood *ZFOOD 70,7C
11/07 ifood *IFOOD 5,58
11/07 CARREFOUR CRB 142,75
12/O7 ifocd *IFOOD 38,57
12/07 SEGURO SUPERPROTEGIDO 9,99»»> TOTAL DO CARTAO EM REAIS ....... ....... .............. : 8.917,46

fls. 159/212



———————————————————————————— Dados da Transação -———————————-—————-———————————

Agência/DV.,: 6954—X Plástico..........: 4854641112213814
Conta/DV....: 29.119-6 Portador..........: LUCCA INHA VIGNERO

Autorização.: 266569 Número Referência.: 24198931269099918784674
Autorizador.: On—Iíne Estabelecimento...: MOUSSE CAKE
Modo Entrada: 07 Chip por proximí Capacidade Leitura: Chip
Valor (R$)..: 61,16 Ramo Atívidade....: FAST F OD

Cídade/País.......: RIBEIRIO PRET/BR
Data Transação....: 19.07.1021
Data Apresentação.: 26.07.1021

fls. 160/212



MARCOS VINÍCIUS DO NASCIMENTO
FERRARINI

Referente às leituras do “Sistema Detecta”

fls. 161/212
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11 June 2021, 10:34 am Solicitação

Amiãaa viagem

ADICiONAR GORJETA

Reenviar Recibo f:] Ver Recibo &] Sah/ar ?atura &

ubefx Qt.:iíêmêâmg 15 min Prem 13%
10.04 R$ 14,71

R Tomás Corrêa de Moura.215 — Parque dos Sabias, Ribeirão Preto
— SP, 14078—740, Brasil

193.3; AM

Av Jerônimo Gonçaãves, 1.200 - Centro, Ribeirão PfEÍG * SP, 14010—
040. Brasií
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19 June 2021, 8:58 am Solicitação

Avaãáaf'axsaqem * * * * *
ADICIONAR GORJETA

Reenviar Recibo E] Ver Recibo E] Salvar Fatura &
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?

É

' í
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,' a _

(* szeirâaªmª “

UberX ªí 'ª'—' 13 mm ºf
_

9.76 R$ 13.71

R. Tomás C—srrêa de Moura, 195 — Parqve dos Sabias, Ribeirão Preto
« SP. 14070—740. Bras"

R Visc, de mhaúmª. 218 — Cemm, Ribearãc Preto — SP, 14010—106,
<

!(&.LU

httpsz/idrive.google.com/dnve/fotders/1õzUozZzggngZchsmLkaOd1thMzsyA 1/1
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https:I/drive.google.oomldrive/foldersl18hobujHmDFJkngafzthmTKLMthCGJ "1
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17/02/22. 11:29 WhatsApp Image 202243244 at 12.21.08.jpeg

PARCELAR COMPRA RÉPORTAR

httpsz/fdrive,googiesom/drive/fotders/1ShobujH DFJkngafznsRmTKMRYzCGJ 1/1
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JOÃO BAPTISTA ALVES BOC CALETTO
Referente às leituras do “Sistema Detectaº
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MOZ/22, 11:49 Screenshot_20220213-090100.png

APAGAR REPORTAR

https:l/drive.googlevcomldrive/foIdas/1SQBFEfr _õxadeleGyQOyCPKKeile
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17/02/22. 11 :49 Foto de João Boccaleno

Compartilh Destacar Mais
ar

hztps://drive.gocgle.com/drive/folders/ 1 LZPaOrol HtOEm_kaHb8uyq rUVtJ_CpF 1/1
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Minhas corridas
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99Pop
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Saída Choperia
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99Pop
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«(«» R, Bafãg do Amazonas, á83

R&beifão Shopping

99Pop R$330
ífnwznxleiàã

%? 2% LófZGZ? 16 13

$ 5

https //dríve.google.com/drive/foldersn PqOMWan7Z ,e2vjbn6LSõaidUm7RBth 1/1
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APAGAR REPORT/AR

httsz/drive .google.comidrive/íoldersi 1 KTIWGiT ' V7Hy87XCb0qurVWOu7jH_bn
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APAGAR REPORTAR

https ://drive.googIe.com/dríve/foldersl 1 KTIWGiTZV'IHy87XCbOqurVWDuUHJn
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99Pop
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99Pop
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Câmara Municipe! de Ribeirão Preto

99Pop RSQÃO

; 06/07/2021 13:16
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; 130; 490
Cámara Municipa? 08 Ribeirão Preto

99Pop
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httpszlfd rivegoogle.com/drive/folders/ 1 KTIWGiT V7Hy87XCb0wWwVWOu7j H_bn
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ANA PAULA ARAÚJO ALVES DA SILVEIRA
Referente às leituras do “Sistema Detecta,

fls. 184/212



17/02/22, 11:31 vinha do tempo 1

& Linha do tempo oco

Día Viagens Est Místicas Lugares Çidad
vw

( qui”, 10 de iun. de 20—21 ' >

ª Wõkm
43113")

Dirigindo
3,7 km —1 h 5 min

R. Rui Barbosa, 88
R. Rui Barbesa, 882 .
00:11 * G8125

Dirigindo
H km - 40 mm

Av. Jerônimo Gon
Av. Jerônimº Gonçatv
09:06 « 14:05

niríninrln
ííê

hups:l/drive.google.com/drive/foldersl13wTU9Kl

º 8 wsitas

no.

2 — Centro
“entro. Ribeirão Preto nn

.o.

;alves, 1200 — Centro
es, 1200 » Centro, Ribein ,

O <

FXOõJGlehMUGRfTaFd—acHEôm 1/1
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17/02/22, 11:33

(— Línha do tempo

Día Viagens Estatísticas Lugares

linha do tempo 1

no.

Cidad

Áçaí da Sara—
_

Ribeirão Prªts”

, & .
(PizzeríáZiã

. Uma: S;; “hz Ear '
' TMA 'àrààíovam

< sex., 11 dejun.de2021 "

&? km ' 240 m . ,ª ' m !31354an % 29 min 9 “ªºs

Dirigindo
4100 m » 50 mm

R. Rui Barbosa, 882 — Centro
R. Rui Barbosa, 8232 - Centro, Ribeirão Preto «

00:06 — Gºiá?)

Dirigindo
413ch » QG mim

R. Garibaidi, 805 — Centro
R Garibaêdi, 805 » Centm, Ribeirão Preto— SP, »

mga-«1122 '

nírínínr—ln

4%3 © <

https:/ldrive.googIemm/drive/foldersmfokpZAthan-77znZQ_MupgkthBiEP

co.

00.

.o.

1/1
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11 dejunho de 2021
3» GINGER de sammecrêiess

[Liª

story instagram.jpg

Compartiih Destacar Mais
ar

https:f/drive.google.com/dnve/f0lders/1fbkpZAH:!hanA77znZQ_MupgkthBiE P 1/1

fls. 187/212



17/02/22, 11:34 linha do tempo 1.jpg

".(— Linha do tempo

Dia Viagens Estatísticas Lugares Cídad
"”;“;me,: , V

temente
(,

ªª.“.aâyib's Pibeifaa Pretmí'

( sáb., 12 de jun. de 2021 ' >

ª “ km º õvãsãtas?ãaºmín

R. Rui Barbosa, 882 — Centro .
?º. Rui Barbosa, 882 « Centrº, Ribeirão Preto - :
Saiu às 79:27

Dirigindo ;
4530 m ' 11 mm '

R. Garibaldi, 805 — Centro _
& iãaribaªdê, 805 - Centro, Ribeirão Preto - SP, =

10.38 “104

Dirigindo "
805) m ' 4 mm :

R. Rui Barbosa, 882 — Centro

?ª ("3 <

hnpszlldrive.googIe.com/drivelfo!ders/1RuRfewNn4GGth9brn02RoI1XE4í5FDR 1/1
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1/1
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Wim/22. 11'35 zé delivery.ij

14:56 . G' A '

W Pedido realizado

Pedido aceito

Pedido retirado pelo entregador

Entrega do seu pedido iniciada

Pedido entregue

Conversa com () entregador %

Receber agora em
&,

; a“) <

httpszlldrive.googteçom/dríve/foldersl1RuRfewNMõGquSbanZRol1XEMSFDR 1/1
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17/02/22: 11:36 linha do tempo 1

<- Linha do tempo eco

Dia Viagens Esta tísticas Lugares Cidad

< sáb., 19 de 3

2,9 kmª 3 h 56 mm *

R. Bernardino de C

Saiu às 08:16

Dirigindo
2,9 km - 3 h 56 min

Mane's Bar
RQ Fiorêncio de Abreu,
“5221 2 » ”5536

Apé
mºm , 12 mira

R. Bernardino de C

EH

hnpszlldrivegoogle.mm/drive/folders/ 1 on_-2-0

R, Bernardino de Cam 303, 716 — Centrº, Ribeírw

un. de 2021 ' >

7:30 m ,3 vzsztas
12. min ?

ampos, 716 — Centro
no.

cor

eo-14056 — Centro, Ribeirão.,.

!
ªmpos, 716 — Centro

9 <

DO!JIcDGq0thFFahK_XG75j 1/1
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17/02/22, 11236 ÍfOOd

121443.e ' ªªªªâulhiii
( DETALHES DO PEDIDO Ajuda

Yakisoba Panda - Ribeirão Preto

Qeaiizado às 20:44 > 19/06/2023 Ver cardápio

& Pedido concfuído às 21:07

Pedido nº

1 Tonkatsu Soba R$ 40,90
<, ,;

Subtotal R$ 40,90
Taxa de entrega Gratia

Total R$ 40,90

Pago pelo app Tm: »" 5764

R Bernardino De Campos, 716 — Apt, 81
Centro » Ribeirão Preto — SP

Adãcíonar à sacola

E &?
M&R,— 5.155.253 Pedidos Perm

%;; O <

https"Ndrive,googxe.com/drive/folders/1chgz-ODO|JIcDGq0hngFahK_XG75j 1/1

fls. 192/212



17/02/22, 11:36

fig.; .

& votaria 6036

«a.
Hownaí 85

Beneficiencãa (—

Parwgswsª & ª
ªº “ªa

— %
Hespita) Gao Resgate ' (A

19/06/21 08:13 R$5,23

R Bernardino de Camp )s, 698 » Centro,
Ribeirão Preto — SP, 140“ 5430, Brasil

. R, Barão do Amazonas,
,Re'óibo _

351 — Centro,
*

'

Ribeirão Preto - SP, 140“ 0420. Brasi)

Você avaliou Ailtcn *****

Encontrar c bjeto perdido

Ajudaremo 5 você a entrar em

contato co 71 seu motorista

informar pr oblema de segurança
Avise se tív er aigum problema de

segurança

hnps:l/drive.google,com/drive/foldersn ch_-2-C DOIJIcDGqOhngFahK_xG75j
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17/02/22, 11:38 linha do tempo

&
.

Linha do tempo no.

Dia Viagens Estatísticas Lugares Cídad

< ter.. ZZde jun. de 2021 ' >

º 1 visita

R. Bernardino de Campos, 716 - Centroª R. Barnardino de Campos, 716 » Centro. Ribeira,
O dia todo

000

%%? ªí:? <

https:Ildrivegoogle.com/drive/folders/162hBH712mH1oRjn-íckZzhlznthKQUP 1/1
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17/02/22, 11:38

12:45 . O A º

( DETALHES

China in Box - Ribeirão Preto

Realizado às 21:02 - 22/06/2

& Pedido concluído às 01:43

Pedido nº

Carne com bfócolis oriental
executivo

Su btotal
Taxa de entrega

Tota!

Pago pelo app

R Bernardino De Campc
Centro » Ribeirão Preto —

s, 716 - Apt. 81
SP

Adicíar ar à sacola

ifood,

EHN—ãºãâ'fniml

DO 1:50:00 Aguda

021 Ver cardápio

R$ 39,90

R$ 39,90
R$ 6,50

R$ 46.40

Tê.»— .... 5764

https/ldrive.goog:e,com[drive/folders”ôthH7I2

O

mH10Rjn-ickZzhlznthk9UP

(A

1/1
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17/02/22. 11:39 linha do tempo

".(— Línha do tempo

Día Viagens Estatísticas Lugares Cidad

< 5 ' b.; 26, deism. de 2023, ' >

º 1 visita

R. Befnardíno de Campos, 716 - Centro
R. Eernardmo de Campos, 716 — Centro. Ribeirã...
O déa todo

ou

C] (
httpszlldrive.google.com/drive/foldersl'! D-GS—NEICCHNGG Ether1TJ7d7Cn3JZ 1/1
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17/02/22, 11:39

12:45 . e A '

( DETALH EE

».“.— A Espagueteríe

Reaíizadc à—519108 — 26/06/4

& Pedido c

Pedido nº

1 Spaghetti c/ 9 Opçc

Subtotal

Cupom
Taxa de entrega

Totai

Pago peío app

R. Bernardino De Campo
Centro - Ribeirão Preto _—_

httoszl/drivegoogle.com/drivelfolders/1D—ôS-NEI

CB <

:cHNGSEhVTer1TJ7d7Cn3JZ

ifood 2

E '(! & É? 15 .çll .nª i
DO PEDIDO Ajude

021 Ver cardápio

ancluído às 01:43,

es de Molhos R$ 29,90

A giº—êmcím

R$ 29,90

Grátxº

R$ 19,90

ª 5764

s, 7% - Apt. 81

SP

& ºº
Pedidos Perim

1/1
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17/02/22, 11:40 ifood 1

12245—613 ' Bºªªªnllmíi
( DETALHES no pzmoo Ajuda

Massas e Grí!

Reaiízadº 5381213 « 26/06/2023 Ver cardápio

& Pedido concluído à516150

Pedido nº

1 Frango grelhado R$ 15,90

Subtotal R$ 15,90
Taxa de entrega Grátis.

Total R$ 15,90

Pago pelo app & Pix

;)( g N , A

R, Bernardino De Campos, 716 - Apt. 87
Centro - Ribeirão Preto — SP

Adicionar à saccía

;;;“; ªli!? E &?
inicia Buuca Pedidos Perfil

e g 5
, 1 —

3%; Q <

httpszlfdrivegoogle.com/drive/fokjersn D-69-NEICcHNGSEther1TJ7d7Cn3JZ 1/1
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17/02/22, 11 140 linha do tempo 1

<— Linha ( ."io tempo

Día Viagens Estatísticas Lugares Cidad

< dom 11 de

5.3 kmª 48 min

R. Bernardino de C
R. Bernardmo de Cam
Saiu às “56:49

Dirigindo
5,3 km — 41 mm

Carrefour Bairro R

“17:30 » 17:54

Dirigindo
300 m - 2 min

R. Barão do Amazo

HÉ

https:l/drive.google.comldrívelfoldersl1MaQMRJ

R Rui Barbosa, 825 - Centro, Ribeirão Preto —

jul. de 2021 v >

º 4 visitas

mpos, 716 - Centro
03, 716 « Centro, Ribeiru

no.

oo-

,tí Barbosa
ou.

nas, 960 - Centro

Ú (

aoSwSWdTCT—mqthZZttSQij 1/1
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17/02/22, 11:42 iíood 1

12:47 . e A - a n' &âfºraulóni

< DETALHES DO pEDmo Ajuda

&? Vip Sushi 1 Peça = 12551 - Ribeirão Preto

Reaíizado às mw - ”33/07/2023 Ver cardápio

& Pedido concluído às 20:56

Pedido nº 9752

1 800 — Sou Vip » com sashimi (30 unid) R$ 54,80
'E

Subtotal R$ 70,70
Taxa de entrega Grátis

_ -:.-.-....._

Seu prazo de avaliação foi finalizado

Você !em até 15 dias para avaliar o pedido.

a “'
Inícía Busca Pedidos Perm

M; G ' <
,

https/,ldrive.googiemm/drive/folders/1 MaQMRJSaoSwEJWdTCT-mqthHmijj 1/1
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17/02/22, 11:42

12:48 . G) A '

( DETALHES 13

«ªº; Ponto do Espeto

Qealízado às13z36 —1'€!07/2 02

ifood 2

e ª & "%%%&." .zxâ i
O PEDIDO Ajuda

1 Ver cardápio

& Pedido concluído às 14:13

Pedido nº 3421

'! Churrasqueada!!! (1 espetos) R$ 83,75

,

1 Mandioca cozida

Subtota!

Taxa de entrega

Total

Pago pelo app

início Busca

hnpszl/drive.google.com/drive/foldersn MaQMRJ

R$ 6,93

R$ 90,68
R$ 4,90

R$ 9558

ªs; 5764

a
Pedidos Perfii

anSWQWdTCT—mqthZZ43Qij 1/1
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17102/22. 11:43 linha do tempo 2

(— Linha do tempo

Día Viagens Estatísticas Lugares Cidad

< seg., 19 dejul. de 2021 v

ª 1,9 km º 3vãsãtas
13 min

R. Bernardino de Campos, 716 - Centro

Sam às 3715”?

Dirigindo
850 m — 3 mm

Mousse Cake

“,8108 18:31

Dirigindo
3,3 km 10 min

R. Bernardino de Campos, 716 — Centro
23% O <

https/lame.google.comldrivelfolders(1NQufSFmMthIMOVAbatVZNxíj4MYEf]

R. Bernardim de Campos, 716 4 Centro, Ribeir,..

az, mão ?eníeado. 3481 - Jardim America, Rib.”

no.

«ou

.o.

1/1
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MARIA EDUARDA RUAS GUIMARÃES
Referente às leituras do “Sistema Detecta”

fls. 203/212



17502/22, 11:55 Ida pra São Paulo

15:38M95l '

Çmfgrmaáaâ %%%&
aceãmu saem Qââââª
ãe msawa.

«063%

Nºva Shºpping Center
mRãbeãrâº Prem

mMercure São Pavia Pauãíam
Hoâeã

Rafaeã

httsz/dríve google.com/drive/foldersH GmaunMKGZuJZQoABsm S36fOVPer9mJ 1/1
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São Paulo, 16 de fevereiro de 2021

Eu Isabela de Moraes Luz, inscrita no CPF 336.994,34842, ponedora do RG 40.137407-5, residente

na Rua Arnaud Capuzzo, nº 370 — apto 22 M, CEP 14026-594, Ribeirão Preto/SP, declaro ter estado

entre 17:45 e 18 horas do dia 12 de junho de 2021, no endereço Rua Arnaud Capuzzo, nº 370 , com

a presença de Maria Eduar & Ruas Guimarães, inscrita no CPF 470.564.598-70, portadora do RG

57.585,524-1.

Na ocasião. estávamos carte gande uma mesa que eu tinha vendido e ela estava levando a mesa em

um GM/CORSA WIND .O, ano 96/96, cor vemlelha, RENAVAM 006598891 10, CHASSI

QBGSCOSZTTCSIGSU, PLACA CJD2498.

“Y !“»UÍÁXJN') & , &,

Isabela de Moraes Luz

fls. 205/212



17102122, 11.56 Screenshot_20220214—155705_Whals

15:57QWM '

é- &? Durinha

ercebí
,

.

mas estamos ansiosas

vc ta se sentindo mai ?

em que sentido?

”19:55 «7

tipo ta se sentindo ma! e porisso ta
comendo e fumando

e seta ma! com o te to q ta fumando o
comendo

hnpszl/drivegoogle com/drive/fokders/1GuczHBôdAowG7an_vaggpnykale

Ax39499

1/1
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Eu Ligia Toneto, inscrita 11

São Paulo, 16 de fevereiro de 202],

o CPF 449778558—09, portadora do RG 46014938-6, residente na Rua

Jornalista Rubens Volpe Filho. nº 560, Condomínio Gênova. casa 11, CEP 14110-000, Ribeirão

Preto/SP, declaro ter estado

com a presença de Maria E

RG 57.585524—1.

lurante & tarde e noite do dia 26 dejunho de 2021, no endereço acima,

duarda Ruas Guimarães$ inscrita no CPF 470.564.598-70, portadora do

Ligia Toneto

fls. 207/212



17/02/22. 1158 [da são Paulo

14:49 Mãº 5 '

“Júãia amªm a%%
ama mêmagam

Gi? Bom ããaã As ']

encentfamos na .ª
'

Rcdovãàsiaã Meu m.,

um Renegaà
escura, pãaca CWB-A&E

sexta—feira; 9 diª) ”game: de 2821?
”2:80

Mini Radavãáfêa Rãhêãfãô
ªPmto, Rzâeiraº Prestº

ªúonsºlaçãaí São País?»:—

https;//dnvegoogle.comldrivelfolders/1HFSLngkHTsFSnJmquJZBJlYEJgM7Ki 1/1
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17.102/22, 11:58 Screenshot_20220214—145249_Gman,jpg

14:52MEÉQ '

é.”

l».%%%&; %%%&;;; ;; wma
ªm;; mw;;;;;;; ;;;;ª;

gâíªçàª diª;; ;;;;211 35313: Fama

miªm 539333; ãâaã'm &;Qbm;
ªmaram ?mm

Responder

httpsf/Idrivegoogle ,com/drive/foídersh HFSLZm . kHTsFSnJmquJ29JlYEJgM7K] 1/1
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Eu, Julia Kõpf de Moraes Paulo, solteira, RG: 39.879597—6, CPF: 544.679.918-40,
residente na Rua Domingos Monteiro, 47, Jardim Iris - São Paulo/& P,

DECLARO que as 19:50 do dia 11 de julho de 2021 estava no Bar do Meio,
localizado no Largo da Santa Cecília, São Paulo — SP, acompanhada pela Maria Eduarda
Ruas Guimarães, RG 575855244, CPF 470.564,598-70.

Atenciosamente,

Julia Kõpf de, Moraes Paulo

fls. 210/212



17/02/22, 11:57 Bar dn meio as 18:30 — ver qual lugar o carro foi visto e se era perto do largo da Sama cecilia

Compra no débito

(3

H JUL42021,18:14

Restaurante do Meio

R$ 10,00

https://drive.googlecom/drive/foiders/1HFSLngkHTsFSnJmquJ2SJlYEJgM7Kí

fls. 211/212



17/02/22, 11:59 PADARIA

14:22 Ei MW *

><

Compra no débito

19 JUL 2021, 18:53

Panificadora Evidencia

R$ 6,30

hnsz/drivevgoogle com/drive/foldersn HIOmraYde7REcSYCmRGJ-LPxHJGDyu3 1/1

fls. 212/212


