
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 
PALÁCIO VOTURA 

-s 	 Rua Humaitá, 1167 Centro - PABX: (19) 3885-7700. 
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba - SP 

JUNTADA: 

Do respectivo documento que segue anexo. 

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 	orni1-4-cr  

DEPAR AMENTO DE
h 

ECRETARIA 
, 	 dtLor(Xy■ 



4._ Profissão: 

5. Período deesidência em indaiatuba: ). 
194i 
	

C S' 

7. Estado Civil: 

8. Nome do cônjuge: 

 

Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

BANCO DE DADOS BIOGRÁFICOS 

Questionário de Coleta de Dados 

. Nome: 

2. Data e local de óbito (cidade, estado ou.similar/país): 
Ú1 ):?-c 	 fee-m-,c5.kNmA 

3. Local de nascimento (cidade, estado QU similar/país): 

4. Escolaridade: 

9. Nome dos Filhos: 

10. Atividades-profissionais exercidas (incluindo.locais onde as exerceu e em que se 

destacou): ...-à..-v\ -c.1..k --,:,.:(z(-y‘.,Q  	 .. - ,..._ , . :, .. , „ -c. ,. .,_ - -- 	i 
.  
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Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

11. 
Atividades associativas e de classe (entidades filantrópicas às quais pertenceu): 

12. Atividades políticas (cargos polítiCos exercidOs): 

13. Homenagens, honrarias, títulos, prêmios e similares: 

14. Participação na vida do município de Indaiatuba: 

15. 
Existência de arquivo pessoal a ser doado à Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

como fotos, CD's, DVD's, 'documentação escrita, vídeo, objetos e outros: 

16. 
Três declarações de pessoas que confirmem terem conhecido o interessado, 

assim como, as alegações do mesmo apresentadas: 

orne do responsável 
para contato: 

pelo- preenchimento do questionário, endereço e telefone 

Indaiatuba 	 „ de de 

Av. Dr. Jácomo Nazário, 1046 — Cep: 13330-000 Indaiatuba, SP — Brasil 
Tel/fu (19) 3834-6633 í 3894-5654 



Eu,.. . . 	'■,>„;,;„ 

Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

DECLARAÇÃO 

Nacionalidade. 	 4ti4'  

Estado Civil: . 
Profissão: 

Residência- 	e [ P.  
Telefone fixo e celu r 	C1CIL'U 

D iro 	par-q\ 	fpd s 	 os 	fins 	de . gire 	que 	conheço 	o 
Sr(a)._ 
há  ,9EL) 	anos, li o questionário ane 	e endosso todas as informações e dados 

fornecidos, declarando-os como verdadeiros. 

Tenho conhecimento de que o nome indicado poderá fazer parte do banco de 

dados da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba, para a possível denominação de 

logradouros públicos. 
È por ser verdade assino, a presente declaração 

Ass.: 

Indaiatuba, de 
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Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

DECLARAÇÃO 

Eu,  ri oux,  
Nacionalidade. 	 y-0{-0Juark  

 

 

  

Estado Civil:  CCac"\-c  
Profissão:  (.1~Lik-A:\<■.0  

Residência-  A-)  

    

    

   

   

  

qct3Li 5et 36 Telefone fixo e celular: .5C) 3 e- 3,-../OC 

 

   

Declaro para todos os fins de direito, que conheço o 

Sr(a). 	 \, oh_  
há  IS 	anos, li o questionário anexo e endosso todas as informações e dados 

fornecidos, declarando-os como verdadeiros. 

Tenho conhecimento de que o nome indicado poderá fazer parte do banco de 

dados da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba, para a possível denominação de 
logradouros públicos. 

E por ser verdade assino, a presente declaração. 

Indaiatuba,  30  de 

Ass.: 

 

  

Av. Dr. Jácomo Nazário, 1046 — Cep: 13330-000 Indaiatuba, SP — Brasil 
Tel/fax (19) 3834-6633 / 3894-5654 



Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 

DECLARAÇÃO 

Eu,. t. 
Nacionalidade 	 

Estado Civil: 
Profissão: 
Residência: 
Telefone fixo e celular !•.! ... j..W2f.5Sc+q5" 	  

que conheço o 

anos, li o questionário ariexo" e endosso todas as informações e dados 

fornecidos, declarando-os como verdadeiros. 
Tenho conhecimento de que ò nome indicado poderá. fazer parte do banco de 

dados da Fundação Pró-Memória de 1,ndpiatuba, para a possível denominação de 
logradouros públicos. 

E por ser verdade assino, a presente declaração. 

Indaiatuba, 	de de 2( 
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