
Câmara Municipal de Ribeirão Preto

ATA da I0º Sessão EXTRAORDINÁRIA em 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

PRESIDENTE: ALESSANDRO MARACA

1º VICE-PRESIDENTE: BERTINHO SCANDIUZZI

2º VICE-PRESIDENTE: GLÁUCIA BERENICE

1º SECRETÁRIO: MATHEUS MORENO

2º SECRETÁRIO: FRANCO

VEREADORES PRESENTES À SESSÃO: aqueles constantes no ANEXO 1, da presente
sessão extraordinária. Aos vinte e cinco dias do mês fevereiro de dois mil e vinte € um, realizou-
se a DÉCIMA sessão da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, emcaráter EXTRAORDINÁRIO,
presidida pelo vereador presidida pelo vereador Alessandro Maraca e secretariada pelos
vercadores Matheus Moreno e Franco, respectivamente, 1º e 2º Secretários. Obs: De
conformidade com a Resolução nº 02, de 25 de março de 2020 (autoriza a Mesa Diretora por
meio de ato, a direcionar os trabalhos do Poder Legislativo diante da pandemia do novo
Coronavírus / Covid-!9) e por meio do Ato da Mesa nº 72, de 08 de fevereiro de 2021. a Mesa
Diretora desta Casa de Leis, considerando o protocolo do Governo do Estado de São Paulo que
classificou, no dia 05 de fevereiro de 2021, o município de Ribeirão Preto na fase 2 do plano de
flexibilização gradual, bandeira laranja, resolve que a partir do dia 09 de fevereiro de 2021, as
sessões ordinárias serão realizadas nor videoconferência (grupos de risco) e os demais
vereadores, de forma presencial, às ferças e quintas-feiras, com a duração de 04 (quatro)
horas, das 18h00 às 22h00, com um infervalo de 15 (quinze) minutos entre o término do
expediente e o início da ordem do dia, em razão da COVID-IS. Às 15:40 horas, sob a
Presidência do vereador Alessandro Maraca, com número legal de vereadores e de conformidade
com a convocação feita anteriormente pela Presidência, que fica fazendo parte integrante da
presente ata, foi aberia a sessão para deliberação emdiscussão única dos Projetos de Decretos
Legislativos nºs: 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021 e 08/2021, cuja convocação foi
distribuída aos senhores vereadores no prazo regimental. Ato contínuo, foi procedida a
CHAMADA REGIMENTAL. estando presentes os vercadores constantes no ANEXOL Em
seguida, sem emendas, foi aprovada a ata da 9º sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2021,
conforme votação no ANEXO | ORDEM DO DIA: A Presidência ressaltou à Casa, que nos
termos do artigo 8º, letra “Db”, inciso XXV da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto, a
Câmara Municipal é responsável pela aprovação, após arguição em sessão, da nomeação dos
dirigentes de autarquias e fundações do Município. Após observados os encaminhamentos das
documentações eletuadas pelo Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, nos termos do processo
administrativo nº 439/2021, como também. a elaboração dos respectivos projetos decretos
legislativos para apreciação pelo soberano plenário, a quem compete decidir pela aprovação ou
não das indicações encaminhadas pelo Chefe do Executivo, conforme delineado nas proposituras
que são objetos desta sessão extraordinária. Após verificado a presença do senhor Rodrigo Veiga

Tecnológica (FORTEC). na forma regimental, o Presidente convidou-o para tomarassento ao seu
lado, para assim dar início a sabatina. Em seguida, por ordemde inscrição e por até OS (cinco)



minutos cada, ocuparam a tribuna para indagar o ilustrissimo indicado, os vereadores: Lincoln
Fernandes, Renato Zucoloto, André Rodini e Brando Veiga. Não havendo mais vereadores
inscritos, a Presidência deu por encerrada a sabatina e deu inicio a votação. Ato contínuo, em

votos SIM e 02 (duas) ABSTENÇÕES, conforme votação no ANEXO 1, o PROJETO DE
BECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2021 - Mesa da Câmara Municipal, que aprova para
assumir como diretor presidente da Fundação de Formação Tecnológica (FORTEC), o senhor
Rodrigo Veiga Simões de Souza, conforme específica. O vereador Isaac Antunes requereu e foi
APROVADO, conforme votação pelo processo simbólico, a inversão preferencial do item 04
(Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2021) com o item 02 (Projeto de Decreto Legislativo nº
04/2021). Verificado a presença por videoconferência do senhor NicanorAntônioLopes
indicado para assumir como Presidente da Fundação Dom Pedro Il, a Presidência ressaltou aos
nobres pares, que em decorrência da pandemia do Covid-19, o respectivo indicado comunicou a
Casa que fazia parte do grupo de risco, e por isso estava presente de forma viriual, Em seguida, a
Presidência deu início a sabatina. Por ordem de inscrição e por até 05 (cinco) minutos cada,
ocuparama tribuna para indagar o ilustríssimo indicado, os vereadores: Ramon Todas as Vozes,
Duda Hidalgo, Maurício Gasparini, Isaac Antunes e André Rodini. Não havendo mais vereadores
inscritos, a Presidência dev por encerrada a sabatina e deu início a votação. Ato contínuo, em
discussão única, sem debates e na forma regimental (MA), foi APROVADOpor 18 (dezoito)
votos SIM e 93 (três) ABSTENÇÕES, conforme votação no ANEXO L o PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 06/2021 —- Mesa da Câmara Municipal, que aprova para
assumir como Presidente da Fundação Dom PedroII, o senhor Nicanor Antônio Lopes, conforme
especifica. Verificado também a presença da senhora Tássia Corrêa Rezende, indicada para
assumir como Superintendente do Serviço de Assistência dos Municipiários (SASSOM), na
forma regimental. a Presidência convidou-a para tomar assento ao lado da Presidência, para assim
dar início a sabatina. Em seguida, por ordem de inscrição e por até 05 (cinco) minutos cada,
ocuparam a tribuna para indagar a ilustríssima indicada, os vereadores: Duda Hidalgo. Coletivo
Popular Judeti Zilli, Renato Zucoloto e André Rodini. Não havendo mais vereadores inscritos, a
Presidência deu por encerrada a sabatina e deu início a votação. Ato contínuo. em discussão
única, sem debates e na forma regimental (MA), foi APROVADOpor 19 (dezenove) votos SIM
e 92 (duas) ABSTENÇÕES, conforme votação no ANEXO I, o PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 05/2021 - Mesa da Câmara Municipal. que aprova para assumir como
Superintendente do Serviço de Assistência dos Municipiários (SASSOM) a senhora Tássia

Paiva Gentile, indicada para assumir como Diretora do PROCON, na forma regimental, o
Presidente convidou-a para tomar assento ao seu lado, para assim dar início a sabatina. Em
seguida, por ordem de inscrição e por até 05 (cinco) minutos cada, ocuparam a tribuna para
indagar a ilustrissima indicada, os vercadores: Duda Hidalgo, Renato Zucoloto, André Rodini,
Zerhinato e Franco. Não havendo mais vereadores inscritos, a Presidência deu por encerrada a
sabatina c deu início a votação. Ato contínuo. em discussão única, sem debates e na forma
regimental (M.A.), foi APROVADO por 17 (dezessete) votos SIM e 02 (duas) ABSTENÇÕES
conforme votação no ANEXO |, o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 040021
Mesa da Câmara Municipal, que aprova para assumir como Diretora do PROCON,a senhora Ana
Paula de Paiva Gentile, conforme específica. O vereador Marcos Papa requereu e foi deferido
pela Presidência, que constasse em ata sua “manifestação favorável” ao projeto supracitado.
Verificado também a presença da senhora Cristiane Framartino Bezerra, indicada para assumir



vomo Superintendente da Fundação Instituto do Livro de Ribeirão Preto, na forma regimental, o
Presidente convidou-a para tomar assento ao seu lado, para assim dar início a sabatina. Em
seguida, por ordem de inscrição e por até 05 (cinco) minutos cada, ocuparam a tribuna para
indagar a ilustrissima indicada, os vereadores: Ramon Todas as Vozes, Coletivo Popular Judeti
ZH. Duda Hidalgo, Matheus Moreno, Renato Zucoloto, Elizeu Rocha e Bertinho Scandiuzzi.
Não havendo mais vercadores inscritos. a Presidência deu por encerradaa sabatina e deu início a

votação. Ato contínuo, em discussão única, sem debates e na forma regimental (MA), foi
DO por 14 (catorze) votos SIM, conforme votação no ANEXO 1, o PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO Nº 97/2021 - Mesa da Câmara |Municipal, que aprova para
assumir como Superintendente da Fundação Instituto do Livro de Ribeirão Preto, a senhora
Cristiane Framartino Bezerra. conforme especifica. Verificado também a presença do senhor

Metropolitana, na forma regimental, o Presidente convidou-a para tomarassento ao seu lado, para
assim dar início a sabatina. Em seguida, por ordem de inscrição e por até OS (cinco) minutos
cada, ocuparam a tribuna para indagar a ilustríssima indicada, os vereadores: Duda Hidalgo.
Brando Veiga. Coletivo Popular Judeti Zili, Ramon Todas as Vozes, André Rodini e Franco.
Não havendo mais vereadores inscritos, a Presidência deu por encerrada a sabatina e deu início a
votação. Ato contínuo, em discussãoúnica, sem debates e na forma regimental (MAJ, foi
PROVADO por 18 (dezoito) votos SIM e 02 (duas) ABSTENÇÕES, conforme votação no

XO | o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 08/2021 — Mesa da Câmara
Municipal. que aprova para assumir como Superintendente da Guarda Civil Metropolitana, o
senhor Domingos Antônio Fortuna Filho. conforme especifica. Logo após a votação, os
vercadores Zerbinato e Marcos Papa reguereram e foram deferidos pela Presidência, que
constasse em ata suas “manifestações favoráveis” a projeto supracitado. Já o vereador Lincoln
Fernandes. requereu e foi DEFERIDO,que constasse emata sua “abstenção”. também ao projeto
supratranscrito. Esgotados os trabalhos, às 18:05 horas a Presidência encerrou a sessão, antes
porém, convocou a Casa para a próxima sessão ordinária a ser realizada logo após o término desta
sessão. constando da Ordem do Dia matérias em regime de urgência especial e outras já
publicadas, cuja relação será distribuída oportunamente. Estiveram presentes a esta sessão todos
os senhores vereadores. Nada mais havendo para constar, lavrou-se a presente ata, que deverá
permanecer na Secretaria Legislativa para conhecimento dos senhores vereadores, pelo praze
regimental. RIBEIRÃO PRETO,25 DE FEVEREIRO DE2021.-.0,00m mimem ecmimimm ça-

Vricchlia Mag)
- Àº Secretário -
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto...

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
ASER REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021

De conformidade com $ 4º, do artigo 25 da Lei Orgâmica do Município de Ribeirão Preto,
combinado com os artigos 173 e 174 do Regimento Interno da Câmara Municipal (Resolução nº
174/0015 c alterações), ficam os senhores vercadores CONVOCADOS para a SESSÃO

horas, para apreciação das seguintes matérias:

1- DISCUSSÃO ÚNICA PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3/4 - MESA DA
CÂMARA MUNICIPAL - APROVA PARA ASSUMIR COMO DIRETOR
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
(FORTEC), O SENHOR RODRIGO VEIGA SIMÕES DE SOUZA,
CONFORME ESPECIFICA.

Maioria absoluta

tor $ DISCUSSÃO ÚNICA PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 4/21 - MESA DA
CÂMARA MUNICIPAL - APROVA PARA ASSUMIR COMO
DIRETORA DO PROCON, A SENHORA ANA PAULA DE PAIVA
GENTILE, CONFORME ESPECIFICA,

Minsioria absoluta

3. DISCUSSÃO ÚNICA PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 5/21 - MESA DA
CAMARA MUNICIPAL - APROVA PARA ASSUMIR COMO
SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOS
MUNICIPIÁRIOS (SASSOM), A SENHORA TÁSSIA CORRÊA
REZENDE, CONFORME ESPECÍFICA.

Miuioria absoluta

4- DISCUSSÃO ÚNICA PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 6/21 - MESA DA
CÂMARA MUNICIPAL - APROVA PARA ASSUMIR COMO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DOM PEDRO IH. O SENHOR
NICANOR ANTÔNIO LOPES, CONFORME ESPECIFICA,

Miuioria absoluta

DISCUSSÃO ÚNICA PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 721 - MESA DA
CÂMARA MUNICIPAL - APROVA PARA ASSUMIR COMO
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DO LIVRO DE
RIBEIRÃO PRETO, A SENHORA CRISTIANE FRAMARTINO
BEZERRA, CONFORME ESPECÍFICA.

te i
Mistoria absoluta

6- DISCUSSÃO ÚNICA PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 8/21 - MESA DA
CÂMARA MUNICIPAL - APROVA PARA ASSUMIR COMO
SUPERINTENDENTE DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, O
SENHOR DOMINGOS ANTÔNIO FORTUNA FILHO, CONFORME
ESPECIFICA,

Afuiorda absoluta

ALESSANDRO MARACA VI
Presidente

Presidente
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