
EMENTA:  REQUER  A  DENOMINAÇÃO  DE  PRÓPRIO

MUNICIPAL  OU  LOGRADOURO  PÚBLICO  DE

JOÃO  CARLOS  DE  FIGUEIREDO  FERRAZ,

CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

REQUEREMOS,  nos  termos  constitucionais  e  regimentais,

conforme disposto no artigo 116, § 2.º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de

Ribeirão Preto, a indicação de denominação de próprio municipal ou logradouro público

de "JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ".

(...) Economista de formação, Figueiredo Ferraz também integrava o

conselho do Museu de Arte (Masp) e da Pinacoteca de São Paulo.

Em  2003,  ele  assumiu  a  presidência  da  associação  musical  de

Ribeirão Preto e apoiou a Orquestra Sinfônica da cidade. Já entre 2017 e 2018, esteve à frente da

realização  da  33ª  Bienal  (...).  https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-

franca/noticia/2021/09/06/morre-joao-carlos-de-figueiredo-ferraz-ex-presidente-da-bienal-e-

fundador-de-instituto-de-artes-em-ribeirao-preto.ghtml

Nota do Instituto Figueiredo Ferraz:

O Instituto Figueiredo Ferraz vem, através de sua equipe, manifestar

o seu pesar com a notícia do falecimento de seu presidente e fundador João Carlos de Figueiredo

Ferraz neste dia 06/09/2021.



Esta instituição, fundada em 2011 em Ribeirão Preto para abrigar a

Coleção Figueiredo Ferraz de Arte Contemporânea, que hoje tanto representa para a cena cultural

e artística de nosso país, não teria sido possível se não fosse o empenho e dedicação apaixonada

com que João se lançava na construção de seus ideais.

Nos  últimos  40  anos  participou  ativamente  no  desenvolvimento

cultural  do Brasil,  principalmente no que se refere as artes plásticas,  indo muito além da sua

posição como colecionador. Verdadeiro parceiro e fomentador, sempre fez questão de estar presente

nos mais diversos projetos de inúmeras instituições culturais no Brasil e exterior.

Para  nós,  o  João  sempre  foi  um  amigo  generoso,  incentivador,

compreensivo, onde todo o trabalho e decisões se davam de forma aberta e democrática através de

papos  animados,  instigantes  e  extremamente  construtivos,  propiciando  assim  um  ambiente  de

profunda amizade e amor.

Sentiremos sua falta  João,  mas o muito que aprendemos com você

continuará em nós. Obrigado!

Esteja em Paz.

Estendemos nosso pesar aos familiares e amigos.

Equipe Instituto Figueiredo Ferraz."

João Carlos deixa mulher, filhos e netos.  

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2021.

MARCOS PAPA
Vereador - CID 
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