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Nº . Ementa: projeto substitutivo ao Decreto Legislativo n.º
37/2019, o qual concede titulo de cidadão
ribeirãopretano ao Doutor Lindinalvo Alexandrino de
Almeida Filho.
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; : a ui AApresentamos à consideração da casa o seguinte: Á sáPU
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Art. 1º - Concede-se título de cidadão ribeirãopretano; por
/

presente Decreto, ante os relevantes serviços prestados à comunidade, ao Doutor

Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho.

Artigo 2º - O titulo será entregue em sessão solene a ser designada pela

Presidência do Legislativo.

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão,
por conta da dotação própria do orçamento da Câmara Municipal, suplemooportunamente, se necessário.. cam,
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Justificativa

Lindinalvo Atexandrino de Almeida Filho, como trouxe matéria do Jornal A

Cidade, de janeiro de 2019, após graduar-se em direito, ingressou na Polícia Federal em

1987, lotado na delegacia de Ponta Porã (MS). Em 1999 tomou posse como Delegado

Federal em Ribeirão, assumindo o comando da delegacia dez anos depois. Chefiou

operações importantes na cidade.

Sob sua gestão em Ribeirão Preto foi deflagrada a Operação Sevandija, em

parceria com o Ministério Público Estadual, desmantelando os maiores casos de

corrupção já tornados públicos no Município.

Ele deixou a delegacia ribeirão-pretana em fevereiro de 2017, quando foi

nomeado para a Diretoria Regional Executiva da Superintendência paulista,

considerado o então número 2 (dois) da hierarquia da corporação.
Em janeiro de 2019 assumiu a Superintendência da Poticia Federal no Estado de

São Paulo, em função, é certo, de tudo aquilo que desempenhou em sua promissora

carreira, a qual foi consolidada em Ribeirão Preto.
É um defensor intransigente da ordem legal, um verdadeiro servidor gue atua

em prol do Brasil com verdadeiro espírito republicano.
É um delegado que atua em favor do Estado, mas, fundamentalmente um

servidor que aperfeiçoa os pilares da cidadania.

Merece, para além de ter feito brilhante trabalho em Ribeirão Preto, mas por

aquilo que representa ao Estado,o título de cidadão ribeirãopretano.
Será uma merecida condecoração para um extraordinário brasileiro nascido no

Rio de Janeiro,

Pa

EXPEDIENTE:

AFONº OF. Nº DATA Ê Ê FUNCIONÁRIO ta


