
ª Câmara Municipal de
Estado de São Paulo

ATA da 19ª' Sessão ORDINÁRIA em 07

PRESIDENTE: ALESSANDRO MAR

1“ VICE-PRESIDENTE: JEAN CORA

2º VICE-PRESIDENTE: GLAUCIA B

lº SECRETÁRIO: MATHEUS MORE

2ª SECRETÁRIO: FRANCO FERRO

VEREADORES PRESENTES A SESSÃO: aqueles constantes
ordinária. Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois rea
da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, em caráter ORDINÁRIO, p
secretariada pelos vereadores Matheus Moreno e Franco Ferro, respe
18:18 horas sob a Presidência do vereador Alessandro Maraca e co
aberta a sessão, tendo início O EXPEDIENTE dele constando: apro
sessão ordinária dia 05 de abril de 2022, conforme votação n
REQUERIMENTOS: conforme relação no ANEXO II - DESPAC
requerimento do vereador Igor Oliveira, conforme votação no 1

justificaram seus votos a pauta de requerimentos e indicações su
Scandiuzzi, André Rodini, Ramon Todas as Vozes, Marcos Pape
MATÉRIAS APRESENTADAS NA SESSÃO: PROJETO Dl
DESPACHO: em pauta para recebimento de emendas. DIVERSOS: 1

Lei nº 124/2021, de autoria do vereador Matheus Moreno — DESPi
Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Substitutivo nº 01 ao
Todas as Vozes — DESPACHO: junte-se ao processo. A Presidência c

Especial/2022 CEDP, exarado pelo Conselho de Ética e Deco
integralmente. Ressaltou aos nobres pares, que junto ao ofício sup
sentença proferida nos autos do Processo nº 1004142-98.2022.8.26.0
impetrado pela vereadora Duda Hidalgo), que tramita na 2ª Vara da Fc
atendimento ao pedido realizado pelo Conselho de Ética e Decoro Parl
sessão extraordinária para deliberação do relatório final oriundo da

Administrativo nº 6454/2021, no qual apura eventuais responsabili
veiculo oficial da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, em desfavor d
Presidência convocou à Casa, de conformidade com o parágrafo L

Interno da Câmara Municipal (Resolução nº 174/2015 e alterações)
para sessão extraordinária a ser realizada na próxima terça-feira, (
às 15:00 horas, em atendimento ao disposto nas Resoluções nºs 206/2
Decreto-Lei Federal nº 201/67. Por fim, a Presidência determinou a
seja feita convocação por escrito aos ausentes. Logo após, a sessão fc
18:54 horas, foi reaberta sessão sendo procedida a CHAMADA RE(
vereadores constantes no ANEXO I. DELIBERAÇÃO SOBRE A!
DIA: O vereador Alessandro Maraca requereu e foi APROVADO
simbólico, a inversão preferencial do item 03 (Projeto de Lei nº 17/2
nº 48/2021). Em discussão única. sem debates e na forma da Lei
APROVADO por 20 (vinte) votos SIM, conforme votação no ANE

ibeirão Preto

DE ABRIL DE 2022.

ACA

UCI

ERENICE (ausente)

NO

no ANEXO I, da presente sessão
izou-se a DÉCIMA NONA sessão
residida pelo Alessandro Maraca e
ctivamente, lº e 2º Secretários. As
m número legal de vereadores, foi
ação, sem emendas, da ata da 18“

0 ANEXO 1. INDICAÇÓES E
H_O: aprovados englobadamente a
XNEXO I. Finalizada a votação,
)racitada, os vereadores: Bertinho
e Coletivo Popular Judeti Zilli.
RESOLUÇÃO Nº 08/2022 -

eto Total nº 12/2022 ao Projeto de
ÃCHO: Encaminhe-se a Comissão
Projeto de Lei nº 16/2022 — Ramon
eu conhecimento à Casa do Ofício
o Parlamentar, o qual foi lido
racitado, encontrava-se anexado a
506 (Mandado de Segurança Cível
zenda Pública. Nesse diapasão, em
amentar, referente a convocação de
denúncia constante no Processo

lades por suposto uso indevido do
nobre vereadora Duda Hidalgo, º
mico do artigo 173 do Regimento
: conforme votação no ANEXO I,
ia 12 de abril de 2022, com início
011 e 213/2011, como também, no
Secretaria Legislativa que também
i suspensa. ORDEM DO DIA: às
,IMENTAL, estando presentes os
; MATÉRIAS DA ORDEM DO
conforme votação pelo processo

22) com o item 01 (Projeto de Lei
rgânica do Município (M.A), foi

.

XO I, 0 PROJETO DE LEI
Nº&/



Câma

17/2022 — Alessandro Marac
cyberbullying no município
Lei nº 12587/1 1). Entretanto,
Em discussão única sem deb
18 (dezoito) votos SIM
SUBSTITUTIVO DO AUT
institui no dia 21 de janeiro, (
21 de março, a semana mur
religiões de matriz africana e

Gilda; restando PREJUDIC
favoravelmente a matéria, o
projeto em epígrafe, os vere

Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

, que institui a politica municipal de prevenção e combate ao bullying e ao
e Ribeirão Preto, conforme especifica e dá outras providências (Revoga a
antes da votação, encaminhou favoravelmente a matéria, o autor do projeto.
ites e na forma da Lei Orgânica do Municipio (M.A.), foi APROVADO por
ontra 02 (dois) votos NÃO, conforme votação no ANEXO I, o
OR ao PROJETO DE LEI Nº 16/2022 — Ramon Todas as Vozes, que
dia municipal de combate a intolerância a religiões de matriz africana e em
icipal de eliminação da discriminação racial e combate a intolerância às
m Ribeirão Preto e dá outras providências, conforme especifica - Lei Mãeª o projeto original. Entretanto, antes da votação, encaminhou
autor do projeto. Superada a fase de votação, justificaram seus votos ao
idores Brando Veiga e Ramon Todas as Vozes. Em discussão única sem

debates e na forma regimental, conforme votação no ANEXO I, foi APROVADO 0 PROJETO DE LEI
N'J 48/2021 * Matheus More
providências (declara de uti
Palmeirinha). Entretanto, ante
discussão única sem debates
PROJETO DE LEI Nº 27/2
de 17 de dezembro de 2012,
de Saúde de Ribeirão Preto
vereadores: Ramon Todas
favoravelmente. A vereadora
constasse em ata sua “manife
na forma regimental (MA.),
0 PROJETO DE RESOLU
sessão solene no dia 19 de se
Aimorés Ribeirão Preto. Ate
conste em ata a moção de pc
que requer que conste em ata
07 de abril, conforme espec'
moção de congratulações ao I

setor cultural de Ribeirão Pre
antes porém, convocou a Cas
às 18:00 horas, constando da
já publicadas, cuja relação se
a vereadora Gláucia Berenic
Maraca, Presidente desta C
justificativa, em decorrência
presente ata, que deverá ;
vereadores, na forma regimer

o, que altera a Lei Municipal nº 1196, de 15 de junho de 1962 e dá outras
idade pública municipal o Clube Atlético Brasileiro de Ribeirão Preto —

s da votação, encaminhou favoravelmente a matéria, o autor do projeto. Em
e na forma regimental, conforme votação no ANEXO I, foi APROVADO 0ª — Prefeito Municipal, que altera a redação do artigo 11 da Lei nº 12929,
que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único
Contudo, antes da votação, encaminharam contrariamente à matéria, os

as Vozes e Andre' Rodini. Já o vereador Elizeu Rocha encaminhou
Coletivo Popular Judeti Zilli requereu e foi deferido pela Presidência, que
stação contrária” ao projeto supracitado. Em discussão única sem debates e
“oi APROVADO por 20 (vinte) votos SIM, conforme votação no ANEXO I,

ÇÃO N" 06/2022 — Mauricio Gasparini. que dispõe sobre a realização de
tembro de 2022, em comemoração aos 75 anos do 59º/SP Grupo Escoteiros
ndendo aos requerimentos nºs: 2734/2022 — Jean Corauci, que requer que
sar pelo falecimento do senhor João Ponciano; 2784/2022 7 Marcos Papa,
moção de congratulações e aplausos ao Dia do Jornalista, celebrado no dia
fica; 2789/2022 — Ramon Todas as Vozes, que requer que conste em ata
Espaço Cultural Casa das Artes pelos seus 12 anos de fundação e atuação no
to. Esgotados os trabalhos, às 19:25 horas, a Presidência encerrou a sessão,
a para a próxima sessão ordinária a ser realizada dia 12 de abril, terça-feira,
Ordem do Dia matérias com prazo pela Lei Orgânica do Município e outras
a distribuída oportunamente. Esteve ausente a esta sessão. com justificativa,
_, por motivos de saúde (licença médica 01 dia). Já o vereador Alessandro
isa de Leis, precisou se ausentar durante o andamento da sessão, com
de não estar passando bem. Nada mais havendo para constar, lavrou-se &

ermanecer na Secretaria Legislativa para conhecimento dos senhores
tal. RIBEIRÃO PRETO, 07 DE ABRIL DE 2022 ....................................

'
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-Praiª -
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Vº. , .- 1 Secretario -



câmnra Municipal de mtuu-iu Prem
.V. hmm/uu cºmum, nun
CEF14.DIC-907-Fvnnâ sam-mun

RELATORIO DE PRESENÇAS - Recumnnsiçãu quórum
19ª Sessão Ordíná

Chªmadª m. 101 um amu/mz
Akuuu Em:" mm
mu za u—ms

Pallamonmu Famdo Legisl. slams Horário
zMLEssANnno mmm mas 15 PRESENYE my «:

anmnnenomm Novo (A passam .um
asãmwnascmmuzzl PSD! vn szsamz mm

mamwvsm m m vazam; um:
nznanEYn/QNDEWZMI Fr 15 vnsssms uuw

::v mu mmao Pr as “sem; vuzsw
zssuzzunom » « passam mm
«uma. PSB 15 PRESENVE msn
:vsFRANcerano PME |: Pksswz 192575

scuucuasasmcz m (5 mm
Anmok aux/Euu um :s msma 151431
:u tsMc Anvuuss PL » Paísims vs 4: 57

AsJuNcoiAucl rss «» passar.-vs 151522

“ uNcuw FERNANDES W 15 pngszmz m n 17

VIMAHCDSPAPA . wu anzsmz mstz
:zwmzusuonzna mm 15 assim um“
:smAumclmieRnNans me 15 PHESENVE mau
umwmnasmw uma (& PREsEmE 154521

«smmmums uma «: pnzszm mm
311 www roms vozEs uso; 15 msma m m .;
askiwmzucmora » va pnzssmg mass

:zazannwnc Fãs 15 msma msn
Panzmnurnm a." nu . Eugenia: nn . Auiemu ao!

Uxuinn nupzr mmm m num/zm »; 29-25 pa;, ; lNSYALLYuquBIIl



Cãmara Muuicupal de Ribeirio me
Av. hrâmmu GM:-Nu. mn
cz» : «uma; . m. na semana
mw , uma , sv

RELAíóRm DE PRESENÇAS - Chamad Ordem do Dia

191 Sessão Ordiná de 07 de a de 2022
uma mn me & ummo seu: 191531

cla-muda m. 2 m,:- amam:W—1u:s vu
lelzmemzle: Paludo uma. sum: HclAnu
:! uissmnmmm mm: 1! == Eszmz m ss as

an mae mam Now ve pausas «. 54 A!

& emma sem-wu. ms |! vnzswz 1! 54 so

me emm vem asp m msm: msm
m cmsnvo meu um m «a »» ssmz u 54 50

m ww. mmo m 1! Fmiurz 1.5 55 55

:s Euzzu «sem » «a msm; u 54 51

116 mm usa as Piasnvz w 5: A;

m muco Pano wa vn PHEsEan 1! 55 31

sem“ animei m «a Mum-
40 me» emm mas 15 msm «a s. n
mmc mms m. 1! pnesswz 155700

msm came. psa <a msm; asus
uuNcmN rmmnzs m 15 pugssm 1554 55

amica: um » “sem 155454

321 mmius Manim: MBB 15 mswz ussu
asmAumcm “mas: me vu passem usam
«:mummo mmm um 1! Pussswz «5954
«SPM/LG mom umko w Paissm 15951

12: amou quAs vous vsm vu msm «! 55 se

mmm zucoLow » 15 sugam mm
JZAZEMINAID PSD 1! mssm «eu: as

Fulnmnuru manu-su m . mm.. ou . um.., um

usuivm mas mplen .m amu/un 19 n 31 pag. x mmuumum.



Cãmin Munlelpzl de Rib: rio Preto
Av. msmm Gnnçllves, uma
m malu-ew . me 15 SSW-Anna
Rlbluiu Pula . sp

, _RELAYORIO DE VOTAÇAO
m' Susio emma“: de m de um” de 2022

PEQUENO EXPEDIENTE

amem «: vuuçíu M.“ .|.... sun, M em Vouçia sw“. r.,» De wma, PMW" ,,
“1 mi a o N Nnmmar ““mªs
a: .le da unia mm. sw u

Pup—meme NÃO

w.,»aam». A951. 0

am..
m'a-uiaDvmnàunmusmxnm n. 1072 Vºtºs “

Ousmm Msw

hun» ”um: Yérmmo “um Duvlç ., vunp'n sum Pluma!- wu APROVADO
1525 35 15 2747 eu mas cowcumo

Plvummuv mm mn Her: vma vm os,
ALEssmmvo mumu MDE PR «e 25 >= ._ m vou
munzmuw Novo 112541 5
BERYINNO scmmuzzl psua w meu 5

samba vEyoA na» meu 5
cmmomnznzuw pr 151145 s
Dum mmao pr mm 5
Euzzu 21:1an » , na 26 11 s
mm 955 «um ;
mucorznno vm zs .um s
Gumm ssnzmcz m: 2v _ Ausente
teoiowzuu mus .. mm :
me wwzs ;» uv V.,.“
JEANCORADCI Psa msss ;
meow mumozs vm Mv Nic Vamu
MARCOS PAPA Mv «a» Vexw
mmsus MORENO uns mz na. mw
wumcno Aamwcuzs :st u 15 217 s
mAuRWclc mmm um w Nic Vamu
Hummm umlc . 152721 s
uma“ mms vous wsm w Mn Vuxuu

mma zum-ma » , m Vuluu

mmm: usa 1527 na s

Usuinn miva . wmprusa .m mma/2022 19-31 27 m. 1 msnu Tucnnlogh

Câmirn » unlclpal dl: Ribeirão Prato
m. krõmm GGHÇIIVIX, me
:s: uvoxo- G7 . m. 15 mmm
Albeniz m . sp

RELATÓRIO DE venção
15- Saulo ensinam de m de um! do 2022

PEQUENO EXPEDIENYE

m.». ª.m.; » NV. .» ,.. sub M sum m.; ., sumi.
' n» a. vaum pªg...“ 17

Denny-3
1 º ' “ “ªmª“ Ausnums

mmm umazz sw ”
MWM. mão a

mwsus Manim AEST. 1

Em,.
mmc/«A pnsszummumcq “ cuz sm Fam u sznwço uz mu sumo m um me Jºmª *5

rzmwes mmm No 8 um mau: hmmm unnumnq, comme suzane Ouolum M5|M

Isz m.;», “lamina v um Dump-in ”um s...“. Druida“: m. APROVADO
152752 1543 7 001515 cormulno N

m “um.“ vu moon-gia :. Summn um. m »

Parlammur vaum-: Mm N.". m., V.,» ou,
NBS/«NERD mm mas pn m 17 sa me vou
mas mm Novo 152757 !,

mmo swmuzz. Pins w 151349 5
emmvsm »» 152135 ,.
cmwnmummu w um. s
ummmo w m 25 25 :
niza/mem » - «nus s
mm Psa 157759 s
mm Fauna Fm 25 mm s
Gwen asnzmcz as»: zv . um.
luck own“ mas 15 27 57 :
ISAAC mmss “ W m., vm.
Jum-,em”; pss mm :
mmm :zswuzs pm w » ummms »» . w
mmm mesmo mas 's mau s
MAumcloAakchEs PSDB un 10 s
mmmmsmxm um;-.o w Niuvowu

um mms uma 152516 s
mumu mms vozes PsoL 15 as no s
RzNAvozucaLavo .» W »;an.,“
zsaawo ass ms 15 s

Usuana quPE . mmm .m mm:/mz 19.31.27 msuu Yanni”!-

cãmara Municípal as Ribeirão Prem
Av. Juammn Gºne-Ives, mo
cs? “,em-qm . Fang xs :snuaua
uma“ Pula » sv , _RELATORIO DE VOTAÇAO

“' Sesslu mumu: de 07 as ihvll de 2022
pmuENu EXPEDIENVE

am.". «. vuuun N:. 4.7 ...m sub. n.... sua» vaum sm... “» “ vam-Io mªmª, 17
2 2 o « N Numa: MwmDusz-u

mmc-rão nmnzz sm « 4

mmm. NÃO

mm./www ms.—, .
“"ª"" VOYOS «5W:“ saíram“ mmm sua seu mma Esmuo nz sum-uau MM mmsumm mmm ND mas sua no uma msm mmm sspsmc.

Ouolum Msm

Imuu vuuçiu ' .m vencia Dur-v sum mmm wu APROVADO
152752 194307 001515 cowmuino

...m m. nda vu mmm. «, suleuu Lequlxlwu

p....mu. um M... N.". wu. Vau: m:-

ueswmmm m m u >: 55 m vou
mas Runlm NOVO 152757 :
mmm smmum ms w uzaAg &

emma vem as» 1! 25 35 .
msnmuoznmn Pv mmm 5
um HVDALGD pr «a n 26 s
Euzzukomu » - mm s
mm m «. 17 ss 5

mm mm Para 25 ,. u ” s
Guucuamzmcz nas zv _ “,.“
xeon ouvsm mas . 151757 5

swmms » w m m..“
mwomc. PSB 15175! 5
www Femmes Pm w un vm
maos um w »., um
mmm Memo mas «& uzuu s
MAumcchanAMcnzs ?soa ms w ;
www www. “»on NV na, w..”
PAvmnoDAs um; uzue s
Mwm mms vczEs PSOL m 25 m 5

mm zucmom » . w m Vamu

msmo pss 151519 ;

Usumn, mm. mma “ wma/202 32 27 Pag, a msm; Emoluqu

Câmarª mnicipal de Ribeirão Pretº
nu. suam Gnnçalvu, um:
cs» uma. 1 . rm xs Jaw-uma
um Fru . sp

RELATÓRIO DE VOTAÇÃD
19” Saulo Ordinálla du 07 de Iblll de 2022

PEQUENO EXPEDIENTE

m .... Blow V.,-usa sm." me «vu-m Pmmh, 17

,
º ª “ “º“"ª' Antonia: 5

Dawn:
lua.:niu 547/1022 SW 14

mm"... NÃ" º
mm EVS MORENO Aasy, 1

Emmª voms 15
mmc/.A pssrznmwmcw Lens sm Parou sem/Ico na rm. sumo «A mmms'mc Mum ANDREI-ZA N mam ADÃO msmo xama chFaRME Susumu

uuomm Msm

sm." "um.. w.. APROVADO
nn1515 comunas N

Ium M.....“ . mm. º ., mumu uguuuvnl

».. mm., :...-m. um um. m, Vau: ob-
nzswnnc uma mas »» 11275: _. Mo vou
mas Rerum Neve mm !
aznwnnoscmnwm »=st N mus s
mm vam m ums .
coLErmeuDEnzlm pr ("um :
num. momo Dv uz. 26 s
Enzsunocnn »; . 191515 5

mm 753 1! 27 59 :
mm Venko me 25 uau ;
cuumummcz w w _ Auxeme
xeon DWEW— MDB 152757 s
wsMc Auvwzs m Mv «a., VW
JE». comu/:| pss 152756 ;
uucow rsmunzs Vm uv Nin vmmas um W m, vmwms mmm wa as 152544 5
MAummAsnANcnzs ms Msm s
MAum'mD mmm um uv m vmum mms umha «: 2: 26 s
me“ mms vous Pao; 1! a no s
nemo zuwlovo » Mv Nin Vamu
zzwewno wnw s

Unam, anºs. .muvuxu em mumu 19 31—27 m. ! msmnsmuungu



Câmara Munkipal de RibEIrio Preto
Av.). am., emm-;, um
:s; mmo-507 » Fon. 15 ser dono
»»..ny Pm: . sp

RELATÓRIO DE vouçio

cin-mz Munlclpll de Ribeirão Breu:
Av. ]cvémmu Geni-Ius, una
cs» “.um-907 . pm 15 gsm-mm
Rib-Irio m» . sn

RELATÓRIO DE vouçio
19- Saulo mumu. de n'! de Ibn! de 1022 19'595130 mama": a. av du mm do 2022

PEQUENO EXPEDIENTE pequeno ExPEDIEmE

um“: :. wu“: m. a: ...m um. nem
I
um rºugh semem Y nº Vau .» mªs“, 17 em". :: Vºuga: m. a, um :» m

&

aum vma, sum- r.» de vouçla pmmg, 17
2 4 o 1 N Dmmal 2 5 u 1 N Nnmm

MW" Ausentes 5 hmm. Ausnnms 5

Vndklçio suam sm “ mmm inrznu SIM 14

Napalm“: NÃo mpwm NÃº “

Mwm mmm 11551. 1 wrms MORENO ABST. 1

Em" votos 15 amem votos 1 5

mmc“ mmm. www cuz sm me : same me um sumo Hmm wchA nnsmvmwwmwz sem me o 5211qu DE «amo as unuo m
mma“ NO BAIRRO muuz mmm mm. chFDwE EsªEchrcA mm na Escºwzmo uz Açu,. ». mx mamas [» cwuz ND mmo wu Meme

quorum Msw “zangmmmzemma anomm Msm

mma m. Véu-mun V.,..çnn Bunch m.; . sum m-mme um. APROVADO um. vnuçh Y::mmo ”um Dul-gu m. i» sum, mm:. na. APROVADO

1527 52 1543177 0111515 CONCLUIDO 1927 52 1134507 no 1515 CONCLUÍDO N

Ilem "um.“ mmm. «» su...... Leg-11.111» 1 nem :. um, v. mmm. “ sux-ma um,...“ 1

viriam-nur um.“ Mu Nou vu: vm Dn: hmmm-| me, Me,. Nau »» Vm mu
szssmnnoMARAcA uma PR 15275: pulo vou assumo mm. mm Pb: 152753 .. Mic vem
mm:mm Nave 151157 : Annnznomm me 152757 :
azanwo Semci-1111 me w 152519 5 aeww. scANszzl me N 15194; ;
amas vem :» 152935 A uma vam »» «uns A

celzvlkunznzlm p: 15311171 5 coLEnveJqunzlm » «um :
Dum mmm vr 191515 5 um mmao vv 152515 :
ELIZEUROCHA » _ 152516 5 EuzzunocHA » _ m:! 15 5

mm Fsa 151759 & mm na 152755 :.

rmcorme me 25 192954 : rumaram) me 25 157944 :
GLAHCLAEEREMCE na: zv “ “,"... cun/cmgam; as: zv . um.

1551: amam “na 152757 5 um amam wa 151757 .
15.“mms 51 ml na., Valeu 15»: mms m Mv na. vam.
151“me 955 191755 : mm mm:. vsa “:sz ;
uncam mmm vw ml mm.“ HNCGLN pmmg; Pm w »» Vªm.
macas pm NV na., V.,.“ mms pm w «» chnv
wuzumansua uma 15 152144 : Mmzusuonenu m 15 152544 5

mumcmamwzs me 1qu 10 s mmm ABRANCNES me 1519117 5

Miu/mmo casu—11111111 11on w Nu vu.-1 wumcm mmm-1 uma w Mio vue-.
mu: mom uma 1» :» 15 5 mm mom Amma <= ze 25 :
mm mm vczEs vam 11 na no 5 «meu mms vous PSOL 15 15 m: 5

mm zucmcm » w » vªleu mmo zucomm » Mv na Vem:

zznswuc PSD 15:51! 5 mmm um me " 5

um“; FIUPE-1muvusu em onu/zm 19:31 27 m. 5 msuu. Ixuulngh Usnxrm' nuns. Lmnveun en mma/2521 19 32 27 m. e msuu. Ynnuluqv-

Ciman Mum pal de Rihana Preto Cãmara Mumclpal de Rihelriu Preta
Av,]uimma Gnuçilvu, mu Av, ]uãmma 6011511115,le
1:57 ”.mºvsm , Fºne 15 naum cz» umwm . Fame 15 35574005
mºnzª m., . sp , "

mumia mm , sv , "RELATORIO DE VOTAÇAO RELATORIO DE vorAçAo
19- Senao numa"; de 07 d. um” a 2022 19- Suslo Ordináríi se 07 du atm! do 2022

PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENYE

msm a. m.;» .... a.M sumum m.," vma, s."...
&
n, d-Vvuçiu pmmm 17 oww a. m.; . 'de nem sua ». Iluv V.,..çaª sm...

& m 4.m.;“ “um“, 17

um,
2 s a 1 N mm.-11 Aum.“ Duznçiuz

7 o 1 N Nominal ”umª
uma o ceu/zon sm 14 mumu" mmm sw “
mmm. NÃº Mwm. MÃO

MAVNEVS "magno ABST. 1 uma;mmm Assr. 1

Em“ votos 15 Em" vovos 15
1141110111 wnsrznm wmcvm aus sm nznmnu mm na mm ALY 1a me no wmcu pnsrsnm Mumcwnauz um fina a sax/boo nz um. sumo NA m
DA uma. NA m AV PRuFEssmu EDUL mm mmo Nº alumina IM mma mmm mm. no suma ADÃQ Domw mem cow—ams asnzcm
nem“ cemmmmmz uma. Ouulum Msm Ouulum Msm

r. m.; 1. 31-11" 51-11“. w.. ”Romªno em wuçh 1.1 - “um um;» vem!: a...» mmm. m. APROVADO
15 2752 1545 uv 001515 CONCLUÍDO 1527 5: 154307 01115 15 coNchDo N

Ium “mm, v.. mmm» du Sistem. Ley! ve» ...m e. “...m “ .mmh .“ 51.1,“ ““um:

» m."... um Mo um ww vm ou: MWM., mm M.,. Nora valo Vu: a».
Amssmm mm. mm pn » 17 s: m von mamºna mm. wa PR 15 17 s: Mc vm
mm mm Nova 151757 & munsnomm Nava 151157 5

emma Summum me 1» 152149 5 55111111ch smwzzv me w 1575 . s
aMNDa mm na: 151535 A mm vem =(» 132535 A

cmznvamnsnmu pr mmm s comwomznzm » mm 5
Dum mumu pr 152511 5 num mama vv 157515 5

emanam vv , 152515 5 511151150an » . aun 15 :
mmc. Fs! 151755 : mm Psx «um 5

uma mas pm 2 ,. na 5 mm mao Fim 15 uz! « s
mummsmcz na av _ “um cmum nsizmcs m zv . “um
160: ºmitiu mas 152757 : maewzm MDE .. 152757 5
umamms a m, Nin Vm" WSAAC wwss »» nv m., Vamu
magma 755 151755 5 mucomm rss . 1527 as :
mmm rmmuss pm NV UNCOLN raw—nuas Pm uv Ni: Vamu
mmo; um , NV mir/as pm w NI: Vamu
Mmzusmonzno um xs mm : mmm momo MDE 15 mm 5
mumeuemmcuss rama me 111 ; mumemsmms PSDB mm :mmao mmm uma w Nie Vaxuu mumu mmm 11on w «a., m"mm Mum uon 151525 ; mm MUDAS uma ,, mms 5
mon mms vozzs pm 15 25 W : mm mus vazEs PSOL 15 um :
RENAYozucomvo » Mv NaN/amu NENszucomvo » w Nluvnmu
mmm Pss me 1! s zzmwo vss <img s

' .,, nqu- rmgusw m mmmm 19 11.17 m 7 msrlu mm:-7915 um» uma . mpveishem o7/cn/2u22 ;; )2.17 m, ! mmm-mmm.



Cimzr. Muní<ípzl e: Ribeirão Pulo
Av. hmmmu Gnnulv-s, mw
CEP Meio-907 » Fun: 16 :snv—eano
thewãn Prue . s: _ _RELATORIO DE vomçno

19' Sessão Ominàiia de 07 de =an de 2021
PEnuENo EXPEDIENTE

um... a: mmo m. ao M m. um Eloa Vamu» :.:...) m., «. Vai-vii. “mm, 17

cama.,
8 º ' N “mmª Ausenbes 5

um a. 5 m1 ; s 211
SIM "

Pmpnnenu NÃO

manaus mexam: Assr. i
ªmº"" VOTOS i5
wchA mrsmm MUNICVPAL nus sm mmo penne osvmmsnm os ESGOYG NA

mm w NA RUA mmm PAYWIAPCA NG eum %:qu amam-,cowoms Espznrric'
quorum MSIM

um., mui. Ylmunn “um Duuçiu “um si.-u. »...iami. V.,-. APROVADO
152752 1843 in 001515 CONCLLlIDO N

mm =. .. da vu mun-;;.» de sumiu hªlal,—uva!

mumu. um.“ uu. Her. vº.º Vou m,,
ALESSANDRO MMACA mun » u 21 51 .. m von
mw mmm Nºvo mm 5
EERYINHD scmnium uma w meu 5

ammvzm na: me 15 A

coizmowuznziiu w mmm :
nunA numca w 1! u 25 s
mzsumm » , mais 5
FRANÇA m 151759 :
FnANcoFERRc um :: mm :
mmm mmc; m 2v . um.
mas: auvzm mas u 27 57 &

ISAAC ANN/NES FL nv Nin Vuluu

imcmmm vsa «um :
Www ;zmnuzs m w mui/mn
MARCOS PAPA w Min vi."...

mmm mmm MDE is «um: s
MAunicmAaMNcHEs Fsua 151910 :
municio GASPARINY muio w Min vm“
mm MODAS wlko «a 23 as 5
mm mms vozes Fam u 25 m 5

mm; zucoww w w Nla um
ZERBINAYG vsa u zu is :

um“ nquw impune em Woo/mz 19 31 27 Pia. e msnumnoiagu

Av. hranimn
CEP “.mu—

mim Pie!

n me:.... Dul de Rib:
saum/.=, mu
nv » FM- “ Jeni-«ano
.su

_ _RELATORIO DE VOTAÇAO
19' Sessão Ordinária de 07 de ibYYI de 2022

PEquND EXPEDIENTE

em... a. uma, m. «. «. m, “um Blues “mi., m...; Yunª a.mma “mm, 17
_2 s n « N Nommal “nª“:cama.,

msm., is:/1022 sm 1 4

www. NÃO

EHZEU agem masi, 1

emm. voros i &

mmo smoncum Ao sE «ou warm. pmmm nz um no MA mmio as
MAUA mmm AD NUMERCH 57 Nº ww mvmammowm mmm Oualum MSIM

im.» voi-iio Yun-mu v um uma» mma s...". mm..“ m. npnovnno
152752 «a 43 7 001515 CONCLUIDO N

.um "n.“...“ imnnruvln ., sim.. m......wi

"...m." mau m.;. Nun vim: vm oh:
.izssmum uma Mas Pn m 27 5: m van
ANnnEnomNi Novo 152757 !
Gimme scANmuzzl paus w iu“! :
suANnninGA RE; 157535 A

comum-ipsum. w man. ;
DUDAHIDALGC vv 15)! 2: :
Emswom » _ mais 5

mm m 151755 :
:mcorzm me 25 mm ;
MAL/cm sumºs m zv . mm
mn aux/Euu Mus . 151757 :
LSAM: mms pi w na., w...,"
JEAN cºmo» psx , «51755 :
mew ranmuzs vm w mv...“
www» w naum
umas wma MDB u Mªu 5
MAuRicioAaRANcHEs Psua mas ia :
mmm usam.—u uNiÁc uv “um
% m MODAS uNiAc , » :s :s s
mwams vozzs PSOL mew ;
naum momo » , w Nin vu.».
inBwAm psi; uu ig ;

Usuiiin. FILIPE . lmnmuª em onu/mz 19 32 17 ms'uu. hmmm.

câmm Mulllclpl d: Rihalrio Prato
Av, Jerônimn Gnuuivu, uma
m “Amam . Fun: [6 sem-Aoc:
«um» Pretº . sv _RELATÓRIO DE vouçm

19- sessªo oruiuan- de 01 695an de 2022
PEQUENO EXPEDIENYE

M.," a. vah-vin m :. i..“ m. n....
>
um vu », Sul-u m., :. val-cia mªmª ,;

2 «o a 1 N Nammi “ºu.“num»
[NGK-viª 6544201: sw 14

mmm; NÃO

mm; «em AEST. |
“"ª""

. voms 15
mm sm mmm iu mmm mmo mu mm PROVIDENCIAS NEcEssARIAS pi .aus sm mumu A uniam nz um ; Euu/mus NA ”mms msi iacAuzAuA
ENYREASHUAS mm DEMAUA mmm Ducci“,»umsevguiumum Buclum MSIM
chDE DE WMA No mm wwmwu.cowam mmm.
im uai-m mm.,» val-ela Durlviu "um sum mmm. m. ”ROMEU
152752 154307 001515 CONCLUIDD N

...m c..]..um w. mmm ." sim.“. Lequhiwui

»....mm... ama., um. Hur. vala vm ºu.
“mmmmm uma Pa .: 17 53 . mio vou
mm mm Novo .um :
mmm scANniuzzi me w .um s

mumvzio. m ums .
COLEYIVOJIIDEHZWLLI w mm 5

um mmm Pr ii zu 15 :
emanam » _ unia 5

mm usa MUSE &

mucumn me 15 iuuu ;amu same » 9- iv _ ......“
monauvzm una .. 132757 5
ISAAC mms » w na., um
im conAuei FSB . iuiss &

"Naum “mms Pm w uni/ªi.,“
maos vm w w., vm
mmm MowENo me is .um :
MAuRiclmAaRANchs me im ": &

mmm mmm. mm w "aqui.“
uma MUDAS um . in.-,a 5

mm mus vczas PSOL .: zu w &

RENAYezucmcio » W MW,,“
zznsiwo usa .“. is &

Usuario nun» imprun m num/mz 19 n 27 m. “ msuu. Yucnnlcglx

Câmura M

Av,]Erâmmn
CEP “ mc.
mm: mi

unigipal de Ribeirão Preto
mmm, mm
7 . m. 16 zsnmucu
, 59

RELATÓRIO DE venção
is- sauna ommm- de 07 de .um de 1022

PEQUENO EXPEDIENYE

emm «mimº ",,“ ... m. um Blum: m.», i.e.“. ] r..» a. “um mmm“ .,
_2 u n « N Nui-miva) Aum,“ 5

um. p.,
Indicação (emu: sm 1 4

Mm“ NÃo

Equu me“ ABS“ .
Emeiw- ,mas 15
i,.mosgimnmmmsm cnmim Pun mm Pncvlaêuciu Mussum » A

QUE sm «amam» muco com mom NA m BARAO DE mi coM A
WAN/ESSA aAnAuNA No BMW 3 WMVYRGWM—EDNFDRME ESFECYFICA Querum MSIM

M.. "...m um." Dur-plo vnlzçh . m mm.“ m. APROVADO
152752 1543 7 00 15 (5 CONCLUIDO

i...“ m m...“. . Em.“ mu...“,

nam." um Men »». m., m., m,.
iizssmm mm MDE wa u 17 5: .. m veu
.mmmm Novo mais: ,mmº scAle/zzl me w .. ;. 49 :
animam/Em .» insas .
:DLEYNDNDEIIZILH Fr unam ;
mm mumu » .. u 2: :
am “|an .» » u :. u 5

mm na ., u 51 5

mm reune pm 25 .i 25 .. :
mummmz m zv “ mm.
incham/Ein mm ,, mas: ;
is»: uma; pi W m Vm
im cama Fsa ,, .m 55 ;
imeem FERNANDES Em uv N» Vuw
macas pm
wrms MORENO

mmm Aamcuzs
MAumcie cAsmim
num MODAS

mm roms vozss
uma zucmuw
zmwm

mm
msm
uma
imm:

151519

w Nu Vuiw

:
5
W Mio Vamu

w uiª Vamu

Uruana. nu»; . WMBVGHB em msnu. nem-mxm:



Cãmarª Municip de Ribeirão Preto
Av. hrõmmu Gvnçllle, mu
(EP “.um-yin , m. is asuraucn
mariª mu . sv _REuuóRxo nz vonçm

câmara Munizipal de Ribeirão mm
ny. llvêmmo Gang-In:, nun
csp “ mºvam . m. 16 zen-ma
thlivin mm A $> , .RELAYORID DE VOTAÇAO

19' Senão Ordinária da nv &: um?! a znzz w- Seuao Oidinliln do m m .um de mu
PEQUENO EXPEDIENYE PEQUEND EXPEDIENTE

um... a: ve », [
«.. dom sm tum

|
Blow vma, Seciu- i

n a; vnizeiu Presenlgs '.7 emm a, “um [
m. a.,m :..». nº.“ Blue-: w...“: smi. r.“ «. vma—., pªm.“ 17

2 12 a « emai 2 «a n 1 N Nominal
Duuiçh Mªmª Deuliçln

Ausentes 5

Mini“ «sem sm , 4 Indiezçia uma sm 1 4

mmm“ NÃO a Piuwnenl: NÃº

Euzzu mm AESY. 1 ELiZEV mw. Agsy. &

EM" vem: 15 EM" veios 15
wnicnw sema PREFEIYO numcmi sum mmm vnovinsncus Nu mm na mom Aº seu—«on sum-m MUNWCIFAL sw www» musa ; Eswms m;.
Amam :: mma BE emm MUNICIPAH Nº maus WISmiasm rcaNFaRME mmmçiu nz GHADRAS nz amu mms nas nao./ss mmm Emu msmm
ESPECIFICA aucmm msm PUBLICAS .mmm mmm“ Duomm NSIM

imc". “um mm. m.;» Duuçh m.;» sum um. m. APROVADO W.. nm., «mm mm. ai..,“ m. a.. sum. mm... val. APROVADO
«e 2752 1843 cv 001515 CDNCLUIDO N 1527 52 184307 ou 1515 CONCLUÍDO N

Iiem naum: mmm» a saum. uªuum r i.". :.mum m WWW a: Sui-mn mmm, i

“uma... andn »., Hur: Win vm ou: humm” m.“ Hum vaio vm ou,
“mmm ...um m ou «. 27 s: .. Nln vou ALESSANDRO mm Mm! u 17 s: Mu vou
mms mmm novo mm : mm: um Nºvo 151757 :
BERYKNHD scANDiuzzi na; w mm 5 azivmnc swmuw vsna w 151549 5
ENANDOVEiGA m msgs A amuovsm m 151935 .
COLEYNOJVDEYVULU " mmm : CQLEINDNDEYIULLI ». mam :

mm mmao w uma 5 DUDA mmao m «nz-zi :
Emu mm » _ 152815 5 mm mm » , me is 5

mm na «a 71 55 : mm na ,! 27 s» :
muco mao um 'is as 1544 : mm um uma 15 un 4. s
GLAUCIA mmm m zv _ ...m“, chciA esnzmcz m n . mm
iGoRoLiinRA wa 151757 : non mumu um; 151757 :
ISAAC mruNcs » w Nin Volw is»:mms m m na, Vai....
imcomc. Psi; 15275: ; JEAN com.-.. >“ 152753 :
UNCOLN mmm Pur w m., um UNCULN mmm Pm w « , vºm.
macas pm w Nin um MARcas PAºA W

MANEus mam MDB is «uªu s Mmzusmonm mas «5 mm :
«mima Aamcnzs ms msm : MAuRianaRmchs usas uma :
mmm Gunmm wiAc W »: v...“ muimoism-m mio W r: m.“
PAULO MODAS uNiAo mms : PAULO mom muio iuzszs :
mou mm vozss PSOL » ze no : me,» von/is mas PSOL m 15 un 5

NENAYoZucoicm » W nim.“ RENAYuzucomm » w N.,VM
zmmm m muiº : mmm m um s

Umma' nu»; . impruu .m mm./mu 19.51117 Pan. 13 msmi Yecnnlngla Usuiim. mms . lmnmsso m amu/zon 193 ,17 m. 14 msnu. naum.

Cãmara Munlclpªl de Rlbeirão Preto câmara Muniúpal de Ribeirãn num
Av. me ..“a emma, mo M. Jeràmme annçnlvu, mm
cz» u UID—907 , Fone 16 naum m “ mma: . m. » zsm-an
m..." Puta . sp , _

Rihanna Pum . sp
_ _

RELATORIO DE VOYAÇAO RELAYORIO nz vouçno
w- Sessão mina": de uv dº anni de 2022 «9' sum Drdlnàil: de n'! de abril de znzz

PEQUENO EXPEDIEN'KE pzauswo EXPEDIENTE

“.V.. .a. ”M.., N,, .:., m.... m,, n.". ah.. v.... ., sum. r. a.mm “em,“ 17 m.," a. m.; a m. a., um m. n..“ Blue-: “,sz s.:m. m., a. m.;», hmm 17

_2 14 o 1 N ommal ““ªntes 5 _2 «5 u
&

1 N Naminai “sem: 5
num.“ um,,“
um.,» Isma“ sm “ uma” mmm SIM “
nam...“ Nãº a nºvº...“. Nãº
Eiizzu aum 11551. 1 mm mm ABS“ 1

EM“ veios 15 EM" VDYDS xs
INDVCD em oncim w sema uma“: ummm FRuvquNcms NE mim » i mmm sm encima .o amou mmm PARA mm PRavinsncus Nzczaawus » A

cuz seu www (: mu sumo com «zoom Mm mie us mui um A QUE seu mmao :) un sumo com mom mmmio aí um com Am
Avgmm Momiikomum No minomm vlwww—mmm“;- um Ouoium msim Lucio animam Nº BAVRRDJARDIM mmmmwmmm mmm nucium Msim

M., ”um mmm m.,» ou ». “um sum; a..,mm. m. APROVADO im“ mui, um," m su..., ”,um. m. Apnovnua
1927 52 154307 (101515 coNcLuino (527 52 «54:07 001515 cowciuino N

nu.. m .“ mma, .a, s: .m. Wi v.,» Ilmi e. ....“ vm mmm. aº ,,, m. anixhiwo'

mmm-y vm. M., M.. m., V.,“. Db: Valim-Mai Vania: m... m., vm vm ou
ALESSANDRO mm m » 1527 53 m vovA “mmmmm Mus =» m 2751 Não vou
mas RºDiNi Novo 1517 57 s Annnznonwi Nm 152757 !
aikiiwoscmmuui me w «um ; mmo scANDiuui ma w iuus :
emm. vzm «51935 . mmm vam m un 35 .=

coLEiivoJUDEiizuii «um & cmiznvomnzriznu w usam :
um» mansa 152926 5 num mom» P'l mm :
ELIZEUROEHA . muie s mmm» » . mz... 5

mm «1159 5 mm na «msg :.

mm mm pm 15 «. m. 5 mm rem me 19 xa :: 44 s
GLAUCM mamae m zv _ “,...“ eim“ same; na: av . Aullnle
icon nuvem wa 151157 : iGoRcHVEIRA uma um 57 :
ISAAC wwzs pi Mv vºm isMC AmuNEs Pl w Nin vm
immmc. Rss mm : imcumm psa um: s
imeem marines Pm W m., vm LINCOLN rzswnzs Pm w Ni: vmmaos um nv uu vm mms PAPA w na, Vniuu
Mnnzuwnnm Mui! is 152544 5 mmgusmanm Mus is mm :
MAuRicmARRANCNEs me ius 10 s MAuRiansRmcuzs me mm :mmm mmm: mm W N.., Vºl.,“ mmm mmm. UMÃD W Mium..wu: mom uNiÃu «51525 5 PAULO MUDAS Wio 151515 :
RAMON vom vans Fsm, <ª » w : mm icms vczEs PSOL «5 zu nn :mmo zucºiom »; w vam. uma zucoiero » Mv na» vm
ineiNAm ps.; » 2519 s mmm Ps! u 25 is 5

nu»; . impressa .m cum/mu um 27 m. 15 xustlL Vemulaql: mm- rms . www m mmo/zon ; ”.an mumu-=



Av,): "mma mmm, uma
cep “.mqu - rm xs Jem—ecoa
mm.» mm . s|>

uma Muulclnul «: theIr-n mn.

RELATÓRIO DE venção

Av. mim
:s» 1 um
mem m

sur-mm, mu
mv , rm ls B&W-mun
—sr

C-mlrl ramal:-| de mmm. Pmto

RELATÓRIO DE vonçio
19- Seuio o. ' ' 1: a: 07 de .um a; 2022 19- saulo ommm- da av da .um eu zm

PEQUEND EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE

me...» :: Wup-io um m sub. n.... aum vania sw“ m., de vmçio “sem, ,7 Olde-“da mma» N. a., “ª sua. «em mm vouçiu s::ma me « Vor-cão msmº: 17

n ,ª «a u 1 N Nominal Aum“; S 2 17 a 1 N Nammaw “sem“ 5mg Dumçh
mama., mmm sm 14 um.“: . mm sm “
Fvopunmle NÃO mmm; NÃO a
Equu “ºu AEST. 1 zum num ABST. .,

Em:. Emul-
mmao sm encima Ao SENHOR um“ m. Anouk pnnvmznzus »EczssAm » Avº'ºs “5

mmcc SE./Aoncubcw sE Hon mmm mu mom pam/.meu: NEcEssAmAs » Avº'ºs “5

qui sm mumoo mu sumo um ”cºm N.mmm nz MAUA Fkoxmc Aos QuE se» mun-wo um. mmm M mmmszmmo mumu m vaDA suA
numas 1551 1557 1451 1213.1025 um m 7315552 No emm vluvwcwu» Ouamm Msm animam sAlano msm mA-com'uws sspscm quorum msm
comme mmm. —.,..m w. um“ “um n."-n., “mm., sum- Plendenlevuu Apmvmo "Mªmum mmm 1.95, um vai sum p..-m.. wu APROVADO
152752 15 43 m oa1s1s CONchDo N 152752 15 4: 7 no1s1> comunas

hem :ldu a: v wmpen-çlo a., su...... “um“ um. “,...,.” v. ., s,..u... ngulluvu'

.=. Iman!" um M.,. Hummm um, ou. m.“. um» Men no.. vale vm ou:
”mmm mmm Ama pa 15 17 5: . m Vau “Eggman uma Mas >» ., :: 53 um vºu
mas mmm Novo 15 27 57 : mm mmm NOVO uu: 57 :
aewww scmmum uma 1» 2: .e : aeww smomm um w u 21 .; :
amºo vaza na 1515 :s . amoo vEmA m ms 35 .
caLEnvoJuDEnzlLu ªr «um m 5 coLEWo JUDEnzuU Ev m m m :
Dum Mouco " 1a :! 15 5 um mmm w 1“. 25 :
Eanuman » . vazam s Euzzumcni. » . 152515 :
mw PSB 15 27 5! : mm m m 17 a: ;
:mco mm pm 25 1. u 44 5 mm mm Para 75 1. u .. s
GLAUCIA mam mz zv “ “um Gumm amamos m zv _ .....“
mon uma” mas na 1757 5 mon (>thka mas 15 27 57 :
EW mms m w N.., v....“ WSMC mms; m uv na, v....“
JEAN comum Psx (& 1755 : JEAN www:: ES:: 1527 se :
uncom FERNANDES m w m v.,“ uueow ;zamnss Pur uv «i., m.,“
macas pm . w na., um“ wacas pm w «x., Vamu
MAYHEHS Mangue mas 15 1! 2! 45 : mma/s MORENO mas 15 1. zeu :
mvmcm Aamcuzs me um ; Mum cm “mas Psns um :
mumo QAstmm um: w w.. vºl.,“ MAI/Rida mmm uma uv ns., um
uma MODAS wake ,. ms 5 mm MODAS mm 1. zm :
mou roms vozzs Psm m 2! m: : mw mm vozes vsm. 1. nao ;
RENAvozucoLoro w- w ».» m.,“ uma zucmmo » w na, Vm“
mame vsa u 25 w ; mame usa 1. 2119 :

Dwirw mw; , mmm". num/2022 19.32.27 m, n msuu. Tncnulugu Uwi'rw mpg , wmpresan .m mma/zon 19.31.17 sa . as uma "mum-

Cãmara Munlzipal de Ribeirão preu: Câmara Mun ipal de ão Prem
Av. Jvummu GQHSIIVEX, mo
cep “.um-907 . rm 15 Jam-mma
thevia Pum . :»

RELATÓRIO DE vouçio
w- Sessão mumu: de nv de :hnl de 21:22

PEQUENO EXPEDIENTE

amem a. var-viu un .» um Sub,1lgm ulnm uma. hum. Tmn lle Vel-ção Frasemes 17
72 1a a 1 N Ncmmal Aum.“nam»

mmaº . mm Em ”
vmpumnle NÃº
meu nem um 1

Em" vuTos 15
leco sm oncum m smon "Eram pm a um sumo m. um ama no me
ama: eme nuAciLmsE DA sum E m nm;. rmsezm mm No mmm uz
emm VAuust . cuumrwlí ESFEcch Qunmm Msm

:..-=» uma Têm-mu vencia um» vel-::= mm; mmm vou APROVADO
1112752 15 na cv 001515 coNcwmo
".“. .um lmpnrui' .:., 51.1“. nªum,,

”um“. Pluma m. m... m., vm m,,
ALESSANDRO mma Mas n 152751 Mew/nu
mas: Rcmm Nºvº 1517 57 :
ssmwwsmmum um «v 1525 A! :
amuovzm »» 152335 A

coLEnvoA/DEYIZALU Pr manm :
ummmcu Pr mm :
suzsunom 1» . na 1a :
FRANCA Psa 152759 :
rumaram Mu 25 1525“ s
ouucusznimcs as: zv _ Ausente
uma nuvem mas 15 17 57 s
15»: mwzs A m na,. m:...
JEAN wma ssa "12755 :
Lwcam rsmmnis Pur N'V mmº»
unicos pm . NV «|» vm...
mwzus Mangue MDB (5 152544 5
mumu Aemcuzs uma uzam :“umamam UNIÁD mz na., vm“
”mountains mm 15212: :
RAMON rom vczzs um 15 zu m :
nemo zueonovo » w Nic vm“
zzwemno psa uns 15 5

um“ Hubs , mmm m num/zen U; 31 27 m 15 “naum-axam.

nu. Jerommn
<a» “,um.
um Pm

Gumm, me
7 . m. 15 mmm
. sP

RELATÓRIO DE vonçÃo
19- Senk ommáyi. de 07 de zbril de 2022

PEQUENO EXPEDIENTE

um," .:.m.; “[ um ... m. n..“ aum val-Ein sum: ] m 11. mm., ,,,—em, 17

.ª 19 n 1 N Nommal Amu“Mc.-c..,
mmm mmm sm 1 4

"umª.“ NÃO

zuzzu RchA Assr. 1

“º"" voms 15
nunca smcncum Ac um os pairava um ou» amoo m. m cn, Ewuc
MONEYVO 0“on ENWE m sem me szrzwne & mmmm msvmvo nz sow
mmm . chFcRME gsm na. Quomm MSIM

um“ v um. , uma sum mmmm. APROVADO
1e43 001515 cowcwmo

"em.."mm mmm-., ., 51.1...“ www.,-

p..|.m.,.x mm m... «um vale vm o».
Alssununomm mm » 1a 27 5: _, Mc veu
Awnwemnwl NOVO 152757 :
aímlwo semmuzzi ps.:» w mm 5
ERAvaEmA as» ums .:oLEnmeEnle " mm 5
um mumu w mm 5
Euzsu mm » - 152115 5
mm psa 152755 5;szm um 15 luau s
cun/cu sensmcz m 2v . Auunu
mun ouvzm Mus 131757 ;
us»:mms w w Nin vm»
mu comum Psa musa :
UNCOLN ;znwuzs Pm ml mm,»
mms pm , w mm...“
MAmzusMonENo MDE 1: mm :
MAumcvoAsnmans PsDE (51910 :
mumcmmmw uma uv “um“
mm mms Wim mm ;
mou Yoms vans Esul vs zu :» :mm zucmoín » Mv m vm“
zsmwo 955 151519 5

um“ mw; lmnmssn em 7ch/auu 19 a) 27 wsnu “Muuu.



câmara Municipªl de Ribeirão Preto
Av. !.mmmu GvnçlIv-s, mv
cz; ".um-907 - Feng 15 mmm
mm: mm , sv

RELAYÓRIO DE VOTAÇÃO

n' somo Ordinhnl a: av de .um de znzz
FEOUENO EXPEDIENTE

o.“...amum «nm.... sum“. Im.,“ Voueausmu: r mma, Me“,“. 17
N ommal “seu,“Duabelu

MW.—., uma“ sua ,A

Plnpnneme
NÃO

“assumomm nas. 1

Emenll mas 15vmm A mmnwm nz woumo mmm . Puvanmmu NA mp. no um MCIRAND

BAYRHB cumes EusEuS, ccmws ssvzclnm Quomm Msm

IN:» vol-€ ., lmllw when nu.-m m.; sum w na.“ vª.. APROVADO
152152 154307 001515 CONCLUIDD N

hem : ...um w. mm;» da Smuu usam., :

9. .mm Fama: »; w. vala um um
nissmnlo MAFACA uma m: «A 17 5: ,, Nim Vou
mun; mmm NDVD 152757 :
awlwc suuuluul Fsua w um :
amºo msn usp 152935 A

cmzrwmunznznu Pv «um s
Dunn mmm vv «uns 5
uma um up . u za «e =

mm. Psa uma :
museums me 75 «st s
GuucusEREMcE as; zv . Aunnln

xeon uuvsm MDB 151757 5

Em:/wma =; Nv mumu
JEAN comum na 151755 5

mmm» mmm pm w tholan
maos PAPA uv u.» Volou

uma/s MORENO MBB vs 152544 :
mumcw Aamcuzs me as 2510 ;
”uma GASPARINI um Mv nioww
mm MonAs umAcu u 2: :s 5

uma" mms vozes PSOL «a za ou :
mma zucomo » m «» vm"
zmwmo PSB 15:51? :

Usulr :nuPE . waves“ em 07/01/1022 19 :: 27 m. n msuu Yuuoluglà

Av. men-w saum", uau
czy n.omsov - Func xs eam-mca
mm" mm , sp

RELAíókxo DE VOTAÇÃO
19- Senão Ordinária do m m Abril da 2022

PEQUENO EXPEDIENTE

Ovdem davolzçin m. a um m.m
&

Blocº vw» sam. nw de“/alicia p,,sem, 17
2 21 N Nomma! AMM“o.“ la

Indkziio «sum sm ”
Plupukme NÃº

mm ram ABsT. 1

Em" VOYOS 15
wchA umnunmumcmmuz ssmswoosznwço oz magnum “mmmm mm mmmzs na N' um um www. mamemw Duumm MSWM

.m “um Yummo m..“ Buu «...;» su . M..-Mem. ”Rºupa
15 27 52 154307 001515 CONCLUÍDO N

kandu...“ “ mwnlçà. o., smem “ªux..“-

pmmmu rum-su Nur-ww V:... ou
nessmno mm Moa 1517 5: um vou
Amma now Nave 1:17 57 ,
sEimNna smmum me w u u A! :
amam vam m u 15 :s .
comu/O JUDEW zml Pr u 10 m :
ummmco " 151525 5

Mwm» » . 152115 ;
mm m 1! 27 55 :,

mm rem vm as «ª ao .. :
Guucu mamas asp zv » Aunnh
mon ouvem Mu! 15 2751 s
(sn::mms w w m» um
um cout/:| m vs 7156 :
Lwcow :zmms Pm w Nh vm
meus pm w Nin m..
mmm mm MDE ts «& zu « :
mmm “mas: PSDB 1! 29 w :
mm:.omsmw mula m na. m.“
mm mms me m 15 25 .:

meu wins vozEs PSOL W 15 ou ;
Rerum zucawve » v w m Vam:
zERemAm ms 15 7315 :

UMM» mm. »mpvun ..“ nual/xau p.: :; 11 msnu Ylmuln

Câmara Municipal de Ribelrio Preto
Av. luãmma amam, me
cap 14 m.;m . m. 16 :snuaun
Rib-vn Pm: . sv

RELATÓRIO DE VOÍAÇÃO
19- Seu» Dmmill: de 07 de am de 2022

PEQUENO ExpEmEmE
m a., ...m Sul:. nun sum Vluçie Sene]. 17 .:. v.". puum, 17

22 a .
| W,

mm:-ç.» mmm sm «4

mumu NÃº

colsnvo mwwuunznmu ABST. 1

EM“- votos 15
mmcn pnsmwnwwmm m MEIO m sEcREumA Mumcvm DA Euu Aum
commçm DE PnorEssoiss E FuNchAmms mu A em JESUS as um : Ouolum Msm

,,..m m. ., mm:» mm mm;» vol-viu sum w-mm vou APROVADO
1527 52 154307 001515 CONCLUÍDO

"mm.. do "mumu da Smem Lulu-uva!

» mr.... uma: Mex m... m., vm um
“fªmoso Muuu me :: u 27 5: ._ na vm
mm mm Novo mls? :
www: swmum mn «v mm 5

snmwvsm um» uma A

cmzmemummu pr uwm 5

um mama ” u :. zi s
sua; mm pp _ lua 'a :
mmm Psa 151759 5
FRANCDFEWRO wa :! meu 5

www aznzmz na; av _ Aula“:
monowzm mm mm 5
uma uma m uv N;. Vamu
mw nome' PSB 13275» :
mam. swami: Fm uv na, ve.“
mnms PAPA w vm»
mmm MORENO mas (5 uu“ &

MAumcmAanANcHEs me uzsw &

mmm GASPARINV uNUlu w ».. um“
mm MODAS www «a u 15 :
mmm mms vans um 15 15 ou :www zucomm » w m mw
zsaamuo Psa um: s

:

umanu' rms . Wanna m amu/zon 19.31 17 m. 23 msnu Ylmulogl:

cam-r. Mun [pal de ão Puto
Av ]eràmmn Gangavvex, um
cz: 14.um-9u7 . mm 15 35n7-ooan
Rlbelvin umª . sp

RELATÓRIO DE VOTAÇÃO
19- Sessãº Ordinária do uv du ibn! de mu

pEOuEmo EXPEDIENTE

em." .a. “...Em, m. .a u.... s», m aum Verniz Seam: r..» .=. m;» Prºgama; 1 7

23 e 1 N Nommaw Aum,“numa-r.
"uma, mmm sm «4

muumu NÃº

comum Povuumuunlzlm Masp .
Em“ votos 15
wma/« A mmm“ MumclPAL Pak um DA smsum Mumclm m zumçm .
NECESSIEADE o: unam z nzsocmçm as mas mnmwws mmwsxs
.cuwuuomcmoawovmm Quarum msm

Vm uma Turmmo vem:: em" m.;" sm... m....“ Vau APROVADO
15 27 52 154307 uo1515 coNCLumO N

do Smam uguluwnl

mumu“. um un.. «um vm ou:
nassmmm uma va 1! 27 sa NÃO van
munemmm novo mm :
mmm scmnwzm me w vusm s
amam/am m uma A

cmmvomumzm Pv mam s
em mmao m um. :
mzzumw vp _ mm 5

mm ssa vuzTSs s
:mcorme me 25 1523“ :
saum mamas na; tv . Anunt-
mnowzm Mae , mm 5

uma mmmss Pl w Nlavuw
Jamccmm m um: :
mmm :muuzs pm w Nluvuw
macas pm nv «s., m“
mmzus Momo mas 15 «um s
MAuRWcmAsMNcHEs vsns 1519 ln s
mudem Manim! uni—o w «se valeu

mw wma uma mus :
mmm-ms vOzEs Psm «new :
uma momo » nv », um..
mmm—m m 1525 19 s

Umm- rms . lmnresm em mim/1D“ num; msmu chnula .



Cãmara Municípal de 151551555 Preto
555 «5111515 CMG-Ives, 1255
cep 15515-557 - Fone is 3557-4555
51551155 Puxa . sv

RELAréRm DE venção
15' somo ordinal: do 07 de abril 55 2022

PEQLIEND EXPEDIENTE

575575 5. vu
J

11155 ....11 51.5, 1551
]

5155, 755555 Sene!- m 5. Wup-., 515551115; 17
2 25 a 1 N Nommal

Dun—ch
Auxemes

155155555 "mun sm 15

Pmpnnenle NÃO

CmETiVO 555555555551121111 55.57, 1

Em" voms 15
mm 5 5557517555 1155151555 PGR 51510 55 5555515515 1155151551 55 55555555 5
coMWAuçAo 55 5555555555 25 ”animam 5555551555 Esvzclmuua 1522», 555
ACEIMDDELQ MARINCEK quorum MSIM

151515 151. 5 15511155 5551555 5.5. 5 551.95. sum: 55.15.51. 1751. APROVADO
15 2752 155307 1101515 CONCLUIDO N

11.5. manu-755 mm.,» a., Salum 5.551.111.“

p....mm 551.55 11... 11.5. 5515 17511, 55.
5155555555 1555555 1.155 55 15 27 s: ._ 555 55"
5555: 555151 5555 152757 5
555115115 5555515221 5555 .v 151.55 5
5555505555 551: 152535 5
501511155 7555112511 51 15 15 51 5
5555515555 51 151525 5
511225 555115 55 , 152515 :
mw 555 155755 5
55555555555 5515 75 152555 5
Guucuazwzmcz m 511 .. 55“.
mm 51.55.55 1155 152757 :
15555 55151155 55 155 w...,"
5555 5555551 555 152755 5
111155111 5251155555 551 W V5|5u
5555555 5555 . 55 555 um“
..5155551155555 1155 15 152515 5
551751515 555555555 5555 152515 5
5151751515 555555151 511155 517 115517555
PAULO MODAS UNIÃO 1! 2525 :
5511011 15125517sz5 5552 155555 5
555515 25501515 » 517 um
zen-5515 555 152515 5

um“, 515152 . 1513975555 em 5715572522 15.32.27 755. 25 11551555 152551551.

csmm 5.1.5.
5515155171 5515.1555, 1255
(sv 15.515- 57 - Fone 15 3557-5555
51551755 51. 5 . sn

RELATÓRIO DE VOTAÇÃO
19' Sessão omni": da nv 55 551555 21122

PEQUENO EXPEDIENTE

5.5.5.5. 551.55. m 5511. 51.5 1.51 um |V51=m mm. rw 5. 17515555 mªgna, 17
2 25 5 1 N Nommai

5.555,55
| Auumes

1115155555 55572525 sm 1 5

Plupuhenle NÃO

mismo 1:01:5qu5591 21 11 5551, 1

55.551. votos 1 5mm 5 5555511755 mm:: 51 von um 55 5555515515 5155151551 55 55555550 5
co1115515c5a uz Piorzss ES 5 5555155555»: 55555 551515511 vaÃO

Quolum MSIM

1511515 wu: 7515.1115 v um 5515555 5515155 si.-5. 51.55.51. 551. APROVADO
152752 1553 7 um 1515 coNcLuiDo

11.5 :Mluudn 5. www-eia 55 sum... mªul-1.55 7

mmm." 5.555 m.. NM- uniu 17515 05:
5155555555 1155555 1155 55 15 2155 . 1155 Vou
55555555151 Novo 152757 :
5511115115 5551151522. 5555 117 152555 5
5115va5155 555 152515 5
amami-7521121111 51 155551 &

5555 11155155 51 152525 5
Eiizsunºcm » , 152515 :
;555ç5 555 15 21 53 5
”1555552555 5515 15 152555 5
5155515 5555552 555 zv . 5.5.2.1.
1555 511175155 7555 .. 152157 5
15551: 55151125 25 w 5155175155

12555555551 555 155755 5
111150111 555555155 5511 nv 5151751515

1155555 5555 w 7125 175151.

511515555 MORENO 1155 15 152555 ;
555515515555555155 2555 152515 :
wunicm 555555151 5on W 5155 Vou-7
55555 115555 55155 15 25 25 :
11515011ch55 vnzzs 5555 1525511 :
mmo zucmmo » uv 1555 175155

2555111570 555 152511 5

Usulrm mms- mmm 551 57/55/2522 15 32 27 5.5 25 251515551 155551551.

Câmari Muní<ípal de Ribeirão Preto
55. 151555115 amam, 12511

cz» 15515-557 . Fam 15 5557-5555
51551155 mm , $>

RELATÓRIO DE vo'rAçÃo
15- sessao 0151111555 do 57 da abril de 2022

psoumo EXPEDIENTE

5155515. 5515; 5 u., 55 ....1. 5551 m.. 5155, vox-5h S.:lel- 1155 5. 551.555 5555511155 17

,
2 o 1 N Nominal 5115511155

55,55“.
5.51... m., mmm sm 1 ª
5,5555551, NÃº
7551155 5551. 1

Em" voros 15
5555511 55 5115751555 1555151551 5155525 55 5555515515 55 05555 o «ac.—555115510
552511155 5511 1555 5 551511555 55 1155 55551555 5155551 NEYO- 75 51175 15515 55
5551751115 Ouuvum MSIM

15.55. 551.5 5 15. ...ª 551.91, mm.-.. 551 51.15. 5155.55.11: 151. APROVADU
1527 52 154357 551515 coNcLuiDo

"me. .um MW.-m., 55 5.1.5. my.....m

11.75.1511» p..-155 Meu Nota 5515 5515 55,
51555555551155555 5155 511 152151 . 55517515
5555555515; 5555 152151 5
555111155 591551522. um N 152555 5
555555 mm 555 152515 5
cminvomninzmi 51 15:55- 5
5555 5155155 51 15 15 25 s
Euzzv 555115 55 . .. 2515 5
7551155 555 152155 3
55555555555 5515 25 15555. 5
5155515 5555555 555 217 . 555.515
1555 511551155 5555 15 57 57

5555 5515555 51 w Ninvoiau
1555 5055551 Psa . 152155 5
111155111 5551155555 55; 1.5 Niovuluu
1555555 5555 W 555 55155
5515255555555 1155 15 152551 5
155557515 5555551125 5555 152515 5
155557515 555555715 511155 W 1155 55155
5551515511» 5111555 152525 5
555511 15555 150155 5555 15 25 m :
551.515 25551515 55 . NV 1155 175155

15555515 555 152515 5

555.115 FILIPE? imnveisn 511 5775572522 15 32 27 21551555 1551151591:

tâmam Municip-I 555 Ribeirãº Preto
55. 1275511115 Gonuivu, 1255
1:55 157 7 75555 15 3557-5555
51551155 5152 -SP

RELATÓRIO DE VOTAÇÃO
15- Sessão 0151515115 55 57 de 5511! de 2522

PEQUENO EXPEDIENYE

5.55". 5. “1.9.5 717. 55 x.. 555,11", 51555 mm., su.... tipo 5; 551.555 nm,“, 17

5515515112
27 a 1 N Nominal Mun“

5555511555“, 211152525
SIM 15

5155555555 NÃº
MAmzustENu Agsn 1

ªmº"" vºtos 15
555555 52517155555 ( 5555 55 5511 1155555 55 555 imnouno 555511555 “51555 No
5515512 5555 na uma LEG & 555755155 555517155

uuomm MSIM

515.5 val-vin «mm 5 “25 557.555 ".|. 51.15. mmm 551. APROVADO
1527 52 7 na 1515 CONCLUIDO N

11.5. um..-7.55 .1mm.m ,. g...“. 55,51 551

Mwm." 5.555 51... mm vm 11555 ou.
5555555550555555 5155 55 152155 1155 van
55555 555151 5555 152157 5
555715110 sc5>1515zz1 5555 117 552555 s
555115052155 555 155555 5
coLEYNnJL/nznzim 51 151551 5
5555 51155555 51 15 15 25 5
2152555915 » - 152.15 :
5551155 555 1521 5! 5
555550 55555 5515 25 15 25 « :
5155515555211152 555 N . 55.5
15:15 511551155 1155 v 1527 sv :
155555515555 55 511 5551/5155

75511 5555551 555 152755 5
51555152555511555 557 w 555 Valeu
1155555 5555 uv 1115 55155
115111555 155712115 5155 15 1575« s
555551555555555 5555 152515 :
1155515115 5555551111 55155 nv 1155175155

55555 55555 551575 152578 5
5551511 115555 vom 5551 15 55 55 :
55551925551515 » . nv 7455 1/5155

2555115519 55 15251. :

5515555 511155. 1111555.» em 7755/2522 15 52 57 955» 25 leTAll “21151551;



cámara Mun' 'na! de Ribeirão preto
Av. rúmmc Gumm-s, me
na 1 Luo-507 . Fone as :snmuau
MMN-in mm , sv

RELA'ÍÓRIO DE venção
15- Ses-ic ominm. de rn de um de 2022

PEOUENU EXPEDIENYE

mann n: vnuiu m. de m. Sub. nem
&

mm vm.» mun. v.” ." Vaugíu Mm.“ 17
za 1 N ummal Ammª 5

sm 14

MW."... NÃO

mecm mmm Assr, 1

Em" VOYOS 15
REQUER » pnzrswunmumcm, uma; :» sgcwguku na mrmzsvw um
nicwzmiwo Elm) mu suma AsrAmco NA mmam mumu. M PRENYE Aº
Numa—ze m: No emma mmm mmm . nvnomcuLoauzzuAsoy Ouomm MSIM

um.m.;“ um," vendo uma» m.;“ Sutu- ,,, «.a-mm. ”naum,
«52752 154307 uu1515 CONCLUÍDO

nem “um.“ "mmm «, sum" nªum-w

“mmm, um.“ nº.. vol» v.,“ a..
ALESSANDRG mm m m 27 53 _ m um
mm mm Novo w zv 57 ;
mmm acmmum usas w mm 5

mm vam m mess A

commmmnm Pr usual :
num manca Dv uznzs 5

Euzzu new ,,,, , «. 2515 5
mm usa «umª 5
mm Faina um 25 um. s
GuucheEREmcE m zv « .um.
me»: swim Mus 152757 5

vsuc mmss »; w m., vm
JW Garuva) m «5 27 se :
uNcaw mmm FDY w N.., mw
wccs pm w m., vm
wmsmmw MDB is 152514 :
munlanBHANCHEs 6505 «num ;
MA./...m cAstmM wma mz na., mm..
mm mms UNIAO «um :
www mms vozes uso; u 19 ao :
mm zucmom » w na., un.."
zmwm m mu vs &

Minimo mm. mm» em num/zm ); 32 15 F.,, :; msTAu mm.,”

Câmara Municipal de Ribeirão mm
Av. mam» Gumm um
cw mmw A m. 15 mumu
mam mm . s»

RELATÓRIO DE VOTAÇÃO

15' Sessão Oldmária do 07 de .um a: 1022
PEQUENO EXPEDIENYE

msm a: ”ug-., mau llem sw, me". um» Vu!-no Sum. me « mm. pmºnm 17

ª “nãº; :s o 1 N Nam-nal Hªmm 5

Reuuulmmu mumu sm ,,,

mmm. NÃO

www rmawzs ABST. 1

“ª"" . voms 15
Rznuík o; Gumm em MEYHQPGLIIANA uz mesmomw PcLlnwAENro com um «
sAliioJechsz sw: suamwa « . mmm musm Quorum MSIM

mew var-ça, mmm Vaughn Dut-pic wu ., sum Fru-deux: m. APROVADO
1327 52 154307 001515 CONCLUÍDO N

llama-úlllnnºw mwruçk a smw ngm-“mv

Furl-mmm ».m, mu um vm cm
ALESSANDRO mmm uma m 27 s: . Nlo vou
mm::mm Nave 151757 :
asmwo scmmum Psns w «uu: :.

smunvzm m uma A

cmzmmuninmu pr usam &

DuaAmme vr 151825 :
Euzzu nom » . «5 ln 's &

mmm 755 151159 :
mmao reune um 75 «a 25 a s
cuuclAsanmcE m zv _ um“!
mnmwm we «32757 :
smmrwis » uv na, vm.
na» com:. m 1! u 53 :
mmm mmm m Mv na, Vªm.
miomas PAPA Mv Nim VE,-w

mmm Menem mas as uzuu :
wu CWOAEHANLNES seus msn: :
MAwucm msnim UML:: w m» Vuc-n

mm MODAS uMAo me 15 5

chN mms vuzzs Psiu «a 15 na 5

uma zucmuw » Mv na, Vulnu
levam/Jc m wu » :

na nqu , wmnvessn em nual/2512 u-n-zs m. ao msn!. Yemelngu

Cimirl Munlclpal de Ribeirão Preto
Av. luâmmu Geni-Ives, neo
(EP " marea; . m. na ]sm-óªnª
mw" Brun »sv

RELAYÓRKG DE venção
w Sessão 0 nn- de w de abril de zozz

FEQIJENO EXPEDIEN'ÍE

um," a: "(nio
í
m.“ ...m Sub. “.". am., um.“ gm... n mmm 17

ª º 1 N Ausente:
mumia
“:......me nzwnn sm ”
mmm. NÃº

meow mmm ABST. «

ªmº““ votos 15
naum n. pagam. Mummnmss » sscnsunm nz mmzsm mnscmmzmo zeu «um gumes-Asuma NA RUA wvwmaA 94 nm E AO mms:
zm. Nº wnaummmmmu auomm Msm

xm vaum mm..» m.;.» m.;» m.;-» huhu mmm. m. ”Rom-m
152152 154307 «101515 coNcLumo N

uma.," .“ mmm» .:., sum. mm...” &

n."-mm.. um Mes Hula um vam a».
Ammann uma uma VR m 27 5: me vou
Amma mmm NDVG vwsv :
asmmsçmmum um N mm 5

emnovsxe. m 152335 .
cmzwmunmzm Pv usam s
uunmmso 91 152526 5
Emsunew » . "2516 5

mm nas muse :
mmcmuaa me :: «um s
eMucrAeEnch as» zv . ...umª
mn nuvem Nua «& 17 57 s
xs»:muuss ” Nv uma“

m coruum m (& 27 se :
www ramais m nv Niuvuw
maos vm w mw
MAYHEUS MORENO Mas as mm :
mumu Amamenta Psna uma :
MAumcxc mmm mula w ». Vamu
PAuLoumuAs uma uma :
uma“ roms vuzzs pm 15 1. ao 5
uma zueowm » mz na., m“
ZEWEKNAVO use mm 5

». mw: , mmm em mm./zm warm m. ;: msuu Incnnluglx

Av Jemmmo Gumm, um
(EP “ axa-907 . rm xs Asw-naun
uma., um . s» , "RELATORIO DE VOTAÇÃO

19- Ses!“ mama": de 07 de abrll de 2022
PEQUENO EXPEDIENTE

msm a- vauçiu mau ...," sm,, um. a...» m.;“ sale" wu .,. vma. Naºum: 17
2 31 o « Nomvnal Ammª 5

De::"ciu
Mu ..“.m mmm sw ,;
lewnmu NÃº

"mw ;zamnss Aasr. «

ªmº“"
. votos 15

Raven m sun-zum uzmumwm uz main-un mm PoucuMENm commº N

swim .».mm souwco quorum MW

. m m.;“ Tum-nu m a., m..» m. 'ª s...." Mºment- wu APROVADO
os 27 52 134307 001515 CONCLUÍDO

Humana:-dow mm. ia cºm...“ kwmwo'

mmm. me, um um vale vm o».
AlEssANDm MARACA uma va 15275: NÃO von
ANnnEacmm novo mm !
aslvwna soANDu/zzl Psns w « 49 :
wwe vam m «a :! :s A

cmmvomnznzlm Pv mha» s
DunAwDALGu " uma :
snzsu mm » . mus 5

mm na «51755 :
rwcorsam Vm 25 mm &

cuvcuaínzmuz m 2v . um.
non ouvem Mm; «31157 5

um: ANYWES m Mv un Vulw

m can.-lc: pgs 1x 17 sn ;
Hmm mmm Pm uv na, vma"
Nunes vm Mv Nh vm»
anzus mangue «neu :
mmm:- Asnmcnzs 1519 w 5

www www w na» vma
ww Mum 1325 z: :
RAMDMvanAsvszs mm ;
mmo zucmovo Mv m» m.".
zmmw u 25 (5 s

”_,, , , A _

mm mms . mmm “ Wumm x;.nu m. ;: mmm-mmm.



Câmari Mun p:: da umª io uma
Av, Jerummn GuApN-s, mn
:s» “.nmrºuv , m. 16 :sn7»4nnu
mmm mu . sp . _RELATORIO DE vouçno

19- Sessão Oldman. de nv de :.an de 2022
PEQUENO EXPEDIENTE

amem a: vuxuiu n.,“ uem m.. “.". aum Vouvie Sensu m .:, Vel-vin mesmº ”
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Câmara Municipalde Ribeirã
Estado de São Paulo

0 Preto

19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM
(Pauta das Matérias do Expediente)

LEITURA DE MATÉRIAS E DOCUMENTOS

1) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8/2022 - BERTINHO SCANDIUZ
AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE EM

ENFERMAGEM, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2022

2) VETO Nº 12/2022 - PREFEITO MUNICIPAL
VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 124/2021, DE AUTORI
MORENO, QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 5580, DE 23
OUTRAS PROVIDENCIAS.

3) SUBSTITUTIVO Nº 1 — PL 16/2022 - RAMON TODAS AS VOZES
INSTITUI NO DIA 21 DE JANEIRO, O DIA MUNICIPAL DE CC
RELIGIOES DE MATRIZ AFRICANA E EM 21 DE MARÇO
ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL E A INTOLERÃNCI/
AFRICANA EM RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIA
LEI MÃE GILDA.

LEITURA DE INDICAQOES

1) INDICAÇÃO Nº 645/2022 - MATHEUS MORENO
INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O SERVIÇ
ANTONIO FERNANDES FIGUEIROA, NO BAIRRO PARQUE
CONFORME ESPECIFICA.

2) INDICAÇÃO Nº 646/2022 - MATHEUS MORENO
INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O ESTUD
MINISTRO MÁRIO ANDREAZA, NO BAIRRO ADÃO DO CA
ESPECIFICA.

3) INDICAÇÃO Nº 647/2022 - MATHEUS MORENO
INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O SERV
RUA MINISTRO MÁRIO ANDREAZA, NO BAIRRO ADÃO DO C
ESPECÍFICA.

4) INDICAÇÃO Nº 648/2022 - MATHEUS MORENO
INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O SER
AVENIDA PATRIARCA, NO BAIRRO PARQUE RIBEIRÃO PRETO,

5) INDICAÇÃO Nº 649/2022 - MATHEUS MORENO
INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O SERVIÇ
DA VALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, NA RUA MARQUES
MONTE ALEGRE, CONFORME ESPECIFICA.

6) INDICAÇÃO Nº 650/2022 - MATHEUS MORENO
INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA REALIZADA A F

MEIO FIO DA CALÇADA, NA RUA AV PROFESSORA EDUL RAI
JARDIM MANOEL PENNA, CONFORME INFORME ABAIXO.

7) INDICAÇÃO Nº 65112022 - MATHEUS MORENO

07/04/2022

07 DE ABRIL DE 2022

.ZI

'IOMENAGEM AO DIA DA

, CONFORME ESPECIFICA.

& DO VEREADOR MATHEUS
DE AGOSTO DE 1989 E DA

MBATE A INTOLERÃNCIA A
A SEMANA MUNICIPAL DE
AS RELIGIOES DE MATRIZ

3, CONFORME ESPECIFICA -

3 DE TAPA BURACO NA RUA
INDUSTRIAL TANQUINHO,

O DE SINALIZAÇÃO NA RUA
RMO LEONEL, CONFORME

ÇO DE TAPA - BURACO NA
ARMO LEONEL, CONFORME

IÇO DE TAPA BURACO NA
CONFORME ESPECIFICA.

O DE REPARO DE ASFALTO
DA CRUZ, NO BAIRRO VILA

OÇADA DE MATO ALTO NO
IGEL RABELLO, NQO BAIRRO

':zf rf,

Frm e; «ª!“

Av. Jerônimo Gonçalves, 1200 - CEP 14010-907 - Ribeirão Pre
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âmara Municipal de Ribeirão Preto
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INDICA A PREFEITUR/
RUA LUCIANO PENATI

&) INDICAÇÃO Nº 652/2
INDICA A PREFEITUR
ESGOTO NA TAMPA F

CONFORME ESPECIFI

9) INDICAÇÃO Nº 653/2
INDICO SEJA OFICIAI:
BARÃO DE MAUÁ PRC
ESPECÍFICA.

10) INDICAÇÃO Nº 654
INDICO SEJA OFICI
NECESSÁRIAS PARA c
JOSE ROSSI LOCALIZ
RUA JOSE VENÁNCIO
ESPECÍFICA

11) INDICAÇÃO Nº 655
INDICO SEJA OFICI
NECESSÁRIAS PARA
BARÃO DE MAUÁ COII
ESPECÍFICA

12) INDICAÇÃO Nº 656
INDICA AO SENHOR
SENTIDO DE AUMENT
RAYA — CONFORME ES

13) INDICAÇÃO Nº 657
INDICA Ao SENHOR
PARA IMPLANTAÇÃO
NAS PRAÇAS PUBLICA

14) INDICAÇÃO Nº 658
INDICO SEJA OFICI
NECESSÁRIAS PARA
BARÃO DE MAUÁ COM
CONFORME ESPECÍFI

15) INDICAÇÃO Nº 659/
INDICO SEJA OFICI!
NECEssÁRIAS PARA
BARÃO DE MAUÁ CO
CONFORME ESPECÍFI

16) INDICAÇÃO Nº 660!
INDICO SEJA OFICI!
NECESSÁRIAS PARA
BARÃO DE MAUA PRÓ
552 NO BAIRRO VILA V

17) INDICAÇÃO Nº 661!

07/04/2022

Av. Jerôn
hItp://www.cam

MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O SERVIÇO DE TAPA - BURACO NA

NO BAIRRO ADÃO DO CARMO LEONEL, CONFORME ESPECIFICA.

022 - MATHEUS MORENO
A MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O REPARO DE VAZAMENTO DE
V, NA RUA AVENIDA PATRIARCA, NO BAIRRO PARQUE RIBEIRÃO,
?A.

022 - ELIZEU ROCHA
0 AO SENHOR PREFEITO PARA ROÇADA DE MEIO FIO NA RUA
XIMO AO NÚMERO 1057 NO BAIRRO VILA VIRGÍNIA — CONFORME

2022 - ELIZEU ROCHA
XDO AO SENHOR PREFEITO PARA ADOTAR PROVIDENCIAS
UE SEJA REALIZADO A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA PRAÇA
XDA ENTRE AS RUAS BARÃO DE MAUA, RUA FRANCO DA ROCHA,
E A RUA CONDE DE IRAJÁ NO BAIRRO VILA VIRGÍNIA — CONFORME

2022 - ELIZEU ROCHA
XDO AO SENHOR PREFEITO PARA ADOTAR PROVIDENCIAS
QUE SEJA REALIZADO O TAPA BURACO COM RECORTE NA RUA
A TRAVESSA BARAÚNA NO BAIRRO VILA VIRGÍNIA — CONFORME

2022 - ELIZEU ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL SEJAM ADOTADAS PROVIDENCIAS NO

XR O EFETIVO DE GUARDAS MUNICIPAIS NO PARQUE LUIS CARLOS
PECIFICA

2022 - ELIZEU ROCHA
ºREFEITO MUNICIPAL SEJA DETERMINADA ANALISE E ESTUDOS
DE QUADRAS DE BEACH TENNIS NOS PARQUES MUNICIPAIS E/OU
S - CONFORME ESPECIFICA.

2022 - ELIZEU ROCHA
RDO AO SENHOR PREFEITO PARA ADOTAR PROVIDENCIAS
QUE SEJA REALIZADO O TAPA BURACO COM RECORTE NA RUA
A AVENIDA MONTEIRO LOBATO NO BAIRRO JARDIM PIRATININGA—
IA

2022 - ELIZEU ROCHA
sIDO AO SENHOR PREFEITO PARA ADOTAR PROVIDENCIAS
QUE SEJA REALIZADO O TAPA BURACO COM RECORTE NA RUA
A RUA LÚCIO DE MENDONÇA NO BAIRRO JARDIM PIRATININGA —

,A

2022 — ELIZEU ROCHA
ADO AO SENHOR PREFEITO PARA ADOTAR PROVIDENCIAS
QUE SEJA REALIZADO O TAPA BURACO COM RECORTE NA RUA
XIMO AOS NÚMEROS 1661, 1567,1451,1273,1025,1017,B74,731 E
RGÍNIA— CONFORME ESPECÍFICA «7 ,— Ifá.* r—JA

I

.

2022 - ELIZEU ROCHA (“y/III.
LiAl/I*""'—"'

VJ..— ,,, Prºfª-fev”C
mo Gonçalves, 1200 - CEP 14010-907 - Ribeirão Preto SP Tel: (16) 3607—4000
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INDICO SEJA OFICIADO AO SENHOR PREFEITO PARA
NECESSÁRIAS PARA QUE SEJA REALIZADO O RECAPEAMEN
VENTURI EM TODA SUA EXTENSÃO NO BAIRRO RIBEIRÃNIA —

18) INDICAÇÃO Nº 662/2022 - ELIZEU ROCHA
INDICO SEJA OFICIADO AO SENHOR PREFEITO PARA O TAPA

ADOTAR PROVIDENCIAS
TO NA AVENIDA SEBASTIÃO
CONFORME ESPECÍFICA

BURACO NA PRAÇA BARÃO
DO RIO BRANCO ENTRE RUA CEL, JOSÉ DA SILVA E RUA PROF. FELISBERTO ALMADA ,NO
DISTRITO DE BONFIM PAULISTA — CONFORME ESPECIFICA

19) INDICAÇÃO Nº 663/2022 - ELIZEU ROCHA
INDICO SEJA OFICIADO AO SENHOR PREFEITO PARA O T
EMILIO MORETTO DE ALAGÃO ENTRE RUAS SETE DE SET
DISTRITO DE BONFIM PAULISTA— CONFORME ESPECIFICA

20) INDICAÇÃO Nº 664/2022 - ALESSANDRO MARACA
INDICA A IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL — PLAYGF
MORANDI, BAIRRO CAMPOS ELISEOS, CONFORME ESPECIFICA.

21) INDICAÇÃO Nº 665/2022 - FRANCO FERRO
INDICO A PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O SER
AVENIDA DOM PEDRO |, PROXIMIDADES DO Nº 2270, BAIRRO I

22) INDICAÇÃO Nº 666/2022 - COLETIVO POPULAR JUDETI ZILl.
INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARI/
A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS PARA

23) INDICAÇÃO Nº 667/2022 - COLETIVO POPULAR JUDETI ZILl
INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARI/
A NECESSIDADE DE RETIRADA E DESOCUPAÇÃO DE MOVEIS
ACUMULADO NO CEI ROBERTO TARANTO

24) INDICAÇÃO Nº 668/2022 - COLETIVO POPULAR JUDETI ZILl
INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARI/
A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM ATENDIMENTO ED
(AEE) PARA A CEI MODELO MARINCEK

25) INDICAÇÃO Nº 669/2022 - COLETIVO POPULAR JUDETI ZILl
INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL POR MEIO DA [SECRETARI/
A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA

VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS

1) REQUERIMENTO Nº 2717/2022 - FRANÇA
REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO POR TODA A EXTENSÃO DA RUA
- JD. DIVA TARLA DE CARVALHO.

2) REQUERIMENTO Nº 2718/2022 - MATHEUS MORENO
REQUER VERIFICAÇÃO E SOLUÇÃO COM RECAPE DA F

SANTANA, NO BAIRRO ADÃO DO CARMO LEONEL, CONFORME

3) REQUERIMENTO Nº 2719/2022 - LINCOLN FERNANDES
REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRET
RECAPEAMENTO E/OU “TAPA BURACO" ASFÁLTICO NA RUA

07/04/2022

XPA BURACO NA RUA CEL.
EMBRO E PRAÇA BONFIM ,

OUND, NA PRAÇA ROMULO

IÇO DE TAPA-BURACO NA
DIRANGA, RIBEIRÃO PRETO.

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
A CEI JESUS DE NAZARÉ

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PATRIMONIAIS INSERVIVEIS

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CACIONAL ESPECIALIZADO

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
A CEI ALAOR GALVÃO

ICRETARIA DE OBRAS O
: DEPUTADO AMARAL NETO

QUA LINDOURO MACHADO
ESPECIFICA

Página 3
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FRENTE AO NUMERO

4) REQUERIMENTO Nº
REQUER DA GUARD
CONTINUO NO BAIRRC

5) REQUERIMENTO Nº

REQUER DA PREFEIT
RECAPEAMENTO E OL
NUMERO 2242, NO BAI

6) REQUERIMENTO Nº
REQUER DA GUARD
CONTINUO NO BAIRRC

7) REQUERIMENTO Nº
REQUER DA PREFEIT
RECAPEAMENTO E OL
NUMERO 2221, NO BAI

8) REQUERIMENTO Nº

REQUER DA PREFEIT
QUE APRECIE A CC
CRUZAMENTO COM A
PARQUE DOS SERVID

9) REQUERIMENTO Nº
REQUER DA PREFE
RECAPEAMENTO ASF
JD. DIVA TARLÁ DE CA

10) REQUERIMENTO N

REQUER DA PREFE
RECAPEAMENTO ASF
BRANQUINHO - JD. DI

11) REQUERIMENTO N

SOLICITO A PODA DE
BAIRRO JARDIM IGUAT

12) REQUERIMENTO N

SOLICITO A SINALIZ
WASHINGTON LUIZ NC

13) REQUERIMENTO N

SOLICITO O TAPA BU
PALMA TRAVASSOS (1

14) REQUERIMENTO N

SOLICITO O TAPA BUF
MARIA BELINI NO BAIR

15) REQUERIMENTO N

SOLICITO PELA SEGU
CANDIDO PORTINARI (

07/04/2022

133, NO BAIRRO JARDIM MARCHESI . (PROTOCOLO 202298460).

2720/2022 - LINCOLN FERNANDES
ªx CIVIL METROPOLITANA DE RIBEIRÃO PRETO POLICIAMENTO
JOÃO JOSE SAID SOBRINHO | ( BONFIM PAULISTA).

2721/2022 - LINCOLN FERNANDES
JRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
"TAPA BURACO" ASFÁLTICO NA RUA TUPINAMBA, EM FRENTE AO

RRO JARDIM JANDAIA

2722/2022 - LINCOLN FERNANDES
A CIVIL METROPOLITANA DE RIBEIRÃO PRETO POLICIAMENTO
JARDIM BOTÃNICO.

2723/2022 - LINCOLN FERNANDES
JRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
"TAPA BURACO" ASFÁLTICO NA RUA TUPINAMBA, EM FRENTE AO

RRO JARDIM JANDAIA

2724/2022 - LINCOLN FERNANDES
JRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA,
NSTRUÇÃO DE ÁREA DE PASSEIO, RUA MAFALDA MOBÍGLIA
AV. DR. MARCOS ANTONIO MACARIO DOS SANTOS, BAIRRO RES,
)RES. (PROTOCOLO 202297685)

2725/2022 - FRANÇA
TURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS O

ÃLTICO POR TODA A EXTENSÃO DA RUA: MARIA PALMA MATIOLI -
RVALHO.

2726/2022 - FRANÇA
TURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS O
ALTICO POR TODA A EXTENSÃO DA RUA: SEBASTIANA CANDIDA
A TARLÁ DE CARVALHO.

2727/2022 - JEAN CORAUCI
5IRVORE NA PRAÇA VEREADOR ARTHUR FRANKLIN DE ALMEIDA NO
EMI (14190)

2728/2022 - JEAN CORAUCI
XÇÃO DE SOLO NA RUA PATROCÍNIO CONFLUÉNCIA COM A
BAIRRO VILA TAMANDARE (14206)

2729/2022 -JEAN CORAUCI
RAco NA RUA ARNALDO VICTALIANO Nº 367 NO BAIRRO JARDIM
4214)

2730/2022 - JEAN CORAUCI
ACO NA RUA ARNALDO VICTALIANO CONFLUÉNCIA COM A NORMA
R0 JARDIM IGUATEMI (14216)

2731/2022 - JEAN CORAUCI
NDA VEZ A LIMPEZA NA RUA ALBERTO SOATO Nº
13218)

A: NO BAIRRO

Av. Jerôn
http:/[www.cam

mo Gonçalves, 1200 - CEP 14010-907 - Ribeirão PÉQÇPlehç ;

raribeiraopretospgovbr - E-mail: precessoeIetronico©camararibeIrãOnr- e..
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16) REQUERIMENTO Nº 2732/2022 -JEAN CORAUCI
SOLICITO o TAPA BURACO NA RUA VICTOR COLUCCI Nº 285 |)

(14189)

17) REQUERIMENTO Nº 2733/2022 -JEAN CORAUCI
SOLICITO O TAPA BURACO NA RUA MARECHAL MILTON DE F

BAIRRO PARQUE RIBEIRÃO PRETO (14213)

18) REQUERIMENTO Nº 2734/2022 - JEAN CORAUCI
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SR. JOÃO PONCIA

19) REQUERIMENTO Nº 2735/2022 - JEAN CORAUCI
SOLICITO INFORMAÇOES SOBRE A VOLTA DO PROGRAMA
(14195)

20) REQUERIMENTO Nº 2736/2022 -JEAN CORAUCI
SOLICITO A INSTALAÇÃO DE BANI-IEIROS QUIMICOS OU A CC
NO PARQUE MAURILIO BIAGI PROXIMO A PISTA DE SKATE
(14211)

21) REQUERIMENTO Nº 2737/2022 —JEAN CORAUCI
SOLICITO PELA SEGUNDA VEZ O SERVIÇO DE NIVELAMENT
AFONSO MARTINES NEGRÃO Nº 134 NO BAIRRO JARDIM INDE

22) REQUERIMENTO Nº 2738/2022 -JEAN CORAUCI
SOLICITO A VISITA DE UMA EQUIPE NA AVENIDA JOSÉ LU
VERIFICAR O DESNIVELAMENTO NO ASFALTO PERTO DA RED

23) REQUERIMENTO Nº 2739/2022 - MAURÍCIO VILA ABRANCH
REQUER A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI DENOMINAN
OU PRÓPRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE "CLEIDINEIA DOS SAN
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

24) REQUERIMENTO Nº 2740/2022 - MATHEUS MORENO
REQUER INFORMAÇOES SOBRE URBANIZAÇÃO DE VIA PÚB
ANICETO DOS SANTOS LOTE)

25) REQUERIMENTO Nº 2741/2022 - ALESSANDRO MARACA
INDICA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ÃO AR LIVRE NA PRAÇ
NO BAIRRO IPIRANGA, CONFORME ESPECIFICA.

26) REQUERIMENTO Nº 2742/2022 -ALESSANDRO MARACA
REQUER IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM A
ESPIRITO SANTO, ENTRE OS NÚMEROS 3885 E 3985,
CONFORME ESPECIFICA.

27) REQUERIMENTO Nº 2743/2022 -ALESSANDRO MARACA
REQUER REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM BURACO ABERTO PEL
SANTO, ALTURA DO NÚMERO 122, BAIRRO SUMAREZINHO, CC

28) REQUERIMENTO Nº 2744/2022 -ALESSANDRO MARACA

REQUER OPERAÇÃO TAPA BURACO COM RECORTE NA RUA
1476, BAIRRO IPIRANGA, CONFORME ESPECIFICA.

29) REQUERIMENTO Nº 2745/2022 -ALESSANDRO MARACA

07/04/2022

O BAIRRO ADELINO SIMIONI

REITAS ALMEIDA Nº 903 NO

No (14215)

º.I.C. NO BAIRRO IGUATEMI

NSTRUÇÃO DE BANHEIROS
NO BAIRRO VILA VIRGÍNIA

o ASFÁLTICO PARA A RUA
DENDÉNCIA (12882)

z PAVANELLI Nº 500 PARA
E PLUVIAL (14217)

ES

30 LOGRADOURO PÚBLICO
TOS PEDROSA" CONFORME

LICA QUE ESPECIFICA (AV.

A ESPERANÇA, LOCALIZADA

(EA LOCALIZADA NA RUA
BAIRRO VILA ALBERTINA,

) SAERP NA RUA ESPIRITO
NFORME ESPECIFICA.

PARÁ, ALTURA DO QMÉERO
".7 T '

Pras
Av, Jerônimo Gonçalves, 1200 - CEP 14010-907 - Ribeirão Pre
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REQUER REPARO EM CANALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL LOCALIZADA NA
RUA PARAÍBA, CONFL JENCIA COM A RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ESPECIFICA.

30) REQUERIMENTO Nº 2746/2022 - MARCOS PAPA
REQUER A COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA A RETIRADA DE LIXO E ENTULHO NA
ROTATÓRIA DOS CRUZAMENTO DAS AV. PEDREIRA DE FREITAS COM A AV. PATRIARCA,
CONFORME ESPECIFI SADO

31) REQUERIMENTO Nº 2747/2022 - MARCOS PAPA
REQUER A SECRETAF IA DE INFRAESTRUTURA SERVIÇO DE TAPA BURACO NA RUA DR.
LINDORO MACHADO SANTANA, CONFORME ESPECIFICADO.

32) REQUERIMENTO Nº 2748/2022 - MARCOS PAPA
REQUER A SECRETAR
ASFALTO NA RUA SAN

IA DE OBRAS PÚBLICAS INFORMAÇOES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE
TO BARBAN.

33) REQUERIMENTO Nº 2749/2022 - MARCOS PAPA
REQUER AO PREFE ITO MUNICIPAL INFORMAÇOES SOBRE O CUMPRIMENTO DA
CLÁUSULA N. 12 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME
ESPECIFICA.

34) REQUERIMENTO Nº 2750/2022 - MARCOS PAPA
REQUER AO PREFE
FUNCIONAMENTO D

TO MUNICIPAL INFORMAÇOES SOBRE AS AUTORIZAÇÓES DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA RUI

BARBOSA, 902 - CENTRO, BEM COMO A RELAÇÃO DE RECLAMAÇOES REALIZADAS VIA

156, GCM E OUTROS CANAIS INSTITUCIONAIS QUE POSSUAM RECLAMAÇOES SOBRE O
FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ESTABELECIMENTO, CONFORME ESPECIFICA.

35) REQUERIMENTO Nº 2751/2022 - MARCOS PAPA
REQUER AO PREFE
ENTIDADES COMO OF

TO MUNICIPAL INIFORMAÇOES SOBRE A QUALIFICAÇÃO DAS
GANIZAÇÃO SOCIAL PARA ATUAREM NA GESTÃO DOS PARQUES

NO MUNICÍPIO DE RIB EIRÃO PRETO, CONFORME ESPECIFICA.

36) REQUERIMENTO Nº 2752/2022 -ALESSANDRO MARACA
REITERA PELA TERC
BURACO EM TODA EX
FACCI II, CONFORME E

37) REQUERIMENTO N

REQUEREMOS A CO
GALHADA E RESÍDUOS

38) REQUERIMENTO N

REQUER AO SAERP P
RUI BARBOSA, 703 — C

39) REQUERIMENTO N

REITERA PELA TERC
BURACO EM TODA E
CONFORME ESPECIFI

40) REQUERIMENTO N

REQUER AO SAERP
CONSERTO DE VAZA
CESAR COM A RUA DR.

07/04/2022

EIRA VEZ PEDIDO DE RECAPEAMENTO OU OPERAÇÃO TAPA
TENSÃO DA RUA MANOEL CASSIANO MACHADO, BAIRRO QUINTINO
SPECIFICA.

º 2753/2022 - MAURÍCIO GASPARINI
DRDENADORIA DE LIMPEZA URBANA A LIMPEZA E COLETA DE
VERDES DEPOSITADOS NA RUA GARIBALDI, 173 - CENTRO.

º 2754/2022 . MAURÍCIO GASPARINI
ROVIDÉNCIAS PARA SANAR VAZAMENTO DE ÁGUA LIMPA NA RUA
ENTRO.

2755/2022 - ALESSANDRO MARACA
EIRA VEZ PEDIDO DE RECAPEAMENTO OU OPERAÇÃO TAPA
TENSÃO DA RUA PEDRO REDIGOLO, BAIRRO QUINTINO FACCI II,
)A

2756/2022 - MAURÍCIO GASPARINI
SERVIÇOS DE REPARO EM ASFALTO (TAPA BURACO), APOS
ENTO DE ÁGUA NO CRUZAMENTO DA AVENIDA LUIZ GALVÃO
GERALDO PAGLIA- PARQUE DAS ANDORINHASHI-r_,

%“ U
Página &
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Câmara Municipalde Ribeirã
Estado de São Paulo

0 Preto

41) REQUERIMENTO Nº 2757/2022 - MAURÍCIO GASPARINI
REQUER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E COORDENAE
VISTORIA PARA AVALIAR A EXTRAÇÃO DE ÁRVORE NA R

INDEPENDENCIA. (SOL 13395)

42) REQUERIMENTO Nº 2758/2022 - MAURÍCIO GASPARINI
SOLICITA ”A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE PR
ILUMINAÇAO PUBLICA PRAÇA AUGUSTO APPARECIDO MAZZ
(SOL 13394)

43) REQUERIMENTO Nº 2759/2022 - BERTINHO SCANDIUZZI
REQUER INFORMAÇÃO A SECRETARIA DA SAÚDE, A RESF
ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UBS SERGIO BOTEL
CONFORME ESPECIFICA.

44) REQUERIMENTO Nº 2760/2022 - BERTINHO SCANDIUZZI
REQUER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MELHORIAS
EXTENSÃO DA AVENIDA LEÃO XIII (2 lâmpadas em cada poste

45) REQUERIMENTO Nº 2761/2022 - BERTINHO SCANDIUZZI
REQUER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TAPA BURACC
JOSÉ CAVALCANTE SILVA, EM FRENTE AOS N.º276, 300,3
PARQUE DOS BANDEIRANTE

46) REQUERIMENTO Nº 2762/2022 - MAURÍCIO GASPARINI
SOLICITA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE PRC
ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA RAINHA DONA LEONOR D

ESPECIFICA (SOL.13392)

47) REQUERIMENTO Nº 2763/2022 - MAURÍCIO GASPARINI
REQUER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVIÇOS
(TAPA BURACO) NA RUA JOSÉ DE ALENCAR, 529 - CAMPOS EL

48) REQUERIMENTO Nº 2764/2022 - MAURICIO GASPARINI
REQUER A COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA, SERVIÇO
ENTULHOS NA R. APARECIDA DE SOUZA DANTAS ARAÚJ
CONFORME ESPECIFICA. (13393)

49) REQUERIMENTO Nº 2765/2022 - MAURÍCIO GASPARINI
REQUER DO DAERP REPAROS EM PASSEIO PÚBLICO (CALÇ
VAZAMENTO NA RUA JOÃO NUTTI, 139 - JARDIM MOSTEIRO.

50) REQUERIMENTO Nº 2766/2022 - MAURICIO GASPARINI
SOLICITA "A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE PRC
ILUMINACAO PUBLICA PRAÇA AUGUSTO APPARECIDO MAZZ

(SOL.13394)

51) REQUERIMENTO Nº 2767/2022 - MARCOS PAPA
REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL INFORMAÇOES E ESC
CONCURSO PARA PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO (PEE
ESPECIFICA.

52) REQUERIMENTO Nº 2768/2022 - MARCOS PAPA

07/04/2022

ORIA DE LIMPEZA URBANA,
UA DANIEL SOLERA, 413 —

)VIDENCIE MELHORIAS NA
A, CONFORME ESPECIFICA.

EITO DA ESPERA PARA O
HO DA COSTA MORAES,

xIA ILUMINAÇÃO EM TODA A

NA RUA DESEMBARGADOR
06,314,324,334, NO BAIRRO

VIDENCIE MELHORIAS NA
E LENCASTRE, CONFORME

DE REPARO EM ASFALTO
ISIOS.

S DE LIMPEZA E COLETA DE
3, 50 - BONFIM PAULISTA,

ADA), APÓS CONSERTO DE

VIDENCIE MELHORIAS NA
A, CONFORME ESPECIFICA

LARECIMENTOS SOBRE O
|), DE 2016, CONFORME

Av. Jerônimo Gonçalves, 1200 - CEP 14010-907 - Ribeirão Pre
http:Ilwww,camararibeiraopretosp.govbr - E-maiI: processoeletronico

I
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

REQUER INFORMAÇJES AO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE A FISCALIZAÇÃO DE
DESCARTE IRREGULA
PRETO, CONFORME E

53) REQUERIMENTO N

REQUER OPERAÇÃO
ANTONIO SPANÓ PR
(PROT.2022 10,307 3).

54) REQUERIMENTO N

REQUER OPERAÇÃO
AO NUMERO DO IMOv
ADÃO DO CARMO LEO

55) REQUERIMENTO N

REQUER OPERAÇÃO
AO NUMERO DO IMÓ

(PROT.2022 10.301 4).

56) REQUERIMENTO N

REQUER O SERVIÇO |:
A0 NUMERO DO IMÓ

JARDIM MARIO PAIVA

57) REQUERIMENTO N

REQUER LIMPEZA/CA
(PROXIMIDADES) Nº13

58) REQUERIMENTO N

REQUER DA PREFE
RECAPEAMENTO ASF
PQ. RES. CÃNDIDO PO

59) REQUERIMENTO N

REQUER DA PREFEI
URBANA, QUE NOTIF
MATO, LOCALIZADO N

2022102808)

60) REQUERIMENTO N

REQUER DA PREFEIT
RECAPEAMENTO E/OL
FRENTE AO NUMERC
2022101844).

61) REQUERIMENTO N

REQUER RECAPEAME
CONFORME ESPECIFI

62) REQUERIMENTO N

REQUER DA PREFEIT
QUE REALIZE o SER
RUA ÍRIS RICCIONE PF

63) REQUERIMENTO N

07/04/2022

Av. Jerôn
http:/[www.cam

R DE RESÍDUOS EM ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
SPECIFICA.

“ 2769/2022 - IGOR OLIVEIRA
TAPA BURACOS COM RECORTE EM TODA A EXTENSÃO DA RUA
ÓXIMO AO NUMERO DO IMÓVEL 150 - BAIRRO VILA TIBÉRIO

2770/2022 - IGOR OLIVEIRA
TAPA BURACOS COM RECORTE EM TODA A EXTENSÃO PRÓXIMO
EL 136 LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR JOAQUIM PAVÃO - BAIRRO
NEL (PROT.2022 10.303 O).

“ 2771/2022 - IGOR OLIVEIRA
TAPA BURACOS COM RECORTE EM TODA A EXTENSÃO PRÓXIMO
EL 491 LOCALIZADO NA RUA COLOMBIA - BAIRRO VILA MARIANA

º 2772/2022 - IGOR OLIVEIRA
E TAPA BURACOS COM RECORTE EM TODA A EXTENSÃO PRÓXIMO
EL 350 LOCALIZADO NA RUA ALAOR DE SOUZA CAMPOS — BAIRRO
ARANTES (PROT. 2022 10.298 O).

º 2773/2022 - IGOR OLIVEIRA
”INA DE MEIO FIO NA RUA ANTONIO SPANÓ EM TODA EXTENSÃO
5 - BAIRRO VILA TIBERIO (PROT.2022 10.292 1) SEGUE FOTOS.

º 2774/2022 - FRANÇA
TURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS O
XLTICO POR TODA A EXTENSÃO DA RUA: RENATO OLIVIO PERONI -
RTINARI

2775/2022 - LINCOLN FERNANDES
I'URA MUNICIPAL ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE LIMPEZA
QUE O PROPRIETÁRIO DO TERRENO A LIMPEZA E ROÇADA DE
A RUA GENERAL CAMÃRA Nº2751, BAIRRO IPIRANGA. (PROTOCOLO

2776/2022 - LINCOLN FERNANDES
JRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
“TAPA BURACO" ASFÁLTICO NA RUA FLÁVIO IOSSIF PIRES , EM

277, NO BAIRRO JARDIM CANDIDO PORTINARI. (PROTOCOLO

2777/2022 — ALESSANDRO MARACA
NTO EM TODA EXTENSÃO DA RUA LUIZ IUCIF, BAIRRO RIBEIRÃNIA,
DA.

2778/2022 - LINCOLN FERNANDES
JRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA,
IÇO DE REPARO DE ILUMINAÇÃO, NO TERRENO L '

OXIMO AO Nº190.(PROTOCOLO 2022101119)

2779/2022 - LINCOLN FERNANDES

'ª' Prº-ª'
mo Gonçalves, 1200 - CEP 14010-907 - Ribeirão Preto SP TeI: (16) 36

raribeiraopreto.sp.gov.br- E-mail: processoeletronico©camararibeiraop -.sp.gov.br



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

ARIA DE INFRAESTRUTURA
DOUTOR JORGE MAURO DE
M PAULISTA. (PROTOCOLO

REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRET
RECAPEAMENTO E/OU “TAPA BURACO" ASFÁLTICO NA RUA
ABREU IZIQUE, EM FRENTE AO NUMERO 842, EM BONFI
2022101046).

64) REQUERIMENTO Nº 2780/2022 - LINCOLN FERNANDES
REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRET
RECAPEAMENTO E/OU “TAPA BURACO" ASFÁLTICO NA RU
FRENTE AO NUMERO 143, EM BONFIM PAULISTA. (PROTOCOL

ARIA DE INFRAESTRUTURA
A JOSE CARLOS PATI, EM
O 2022101054).

65) REQUERIMENTO Nº 2781/2022 - LINCOLN FERNANDES
REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA COO
URBANA, QUE FAÇA A RETIRADA GALHOS, RUA JAIRO PIE
Nº740, EM BONFIM PAULISTA. (PROTOCOLO 2022101062)

RDENADORIA DE LIMPEZA
RI DE SALLES, DE FRENTE

66) REQUERIMENTO Nº 2782/2022 - LINCOLN FERNANDES
REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRET
RECAPEAMENTO E/OU “TAPA BURACO" ASFÁLTICO NA RUA
ABREU IZIQUE, EM FRENTE AO NUMERO 610, EM BONFI
2022101038).

67) REQUERIMENTO Nº 2783/2022 - LINCOLN FERNANDES
REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA COO
URBANA, QUE FAÇA A RETIRADA GALHOS, RUA PROFESS
FRENTE AO Nº740, EM BONFIM PAULISTA. (PROTOCOLO 20221

68) REQUERIMENTO Nº 2784/2022 - MARCOS PAPA
REQUER MOÇÃO DE CONGRATULAÇOES E APLAUSOS
CELEBRADO NO DIA 07 DE ABRIL, CONFORME ESPECIFICA.

ARIA DE INFRAESTRUTURA
DOUTOR JORGE MAURO DE
VI PAULISTA. (PROTOCOLO

RDENADORIA DE LIMPEZA
)R JOSE DE ALMEIDA , DE
01097)

AO DIA DO JORNALISTA,

69) REQUERIMENTO Nº 2785/2022 - FRANÇA
REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO POR TODA A EXTENSÃO DA RUA
- JD. DIVA TARLÁ DE CARVALHO.

70) REQUERIMENTO Nº 2786/2022 - IGOR OLIVEIRA
REQUER OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM RECORTE EM TC
AO NUMERO DO IMÓVEL 100 LOCALIZADO NA RUA AMERI
MARIANA (PROT.2022 10.299 9).

71) REQUERIMENTO Nº 2787/2022 - ALESSANDRO MARACA
REQUER NIVELAMENTO DA VIA JOSÉ MORAIS DOS

CRETARIA DE OBRAS O
: ADEMIR SPAGNOL MILUZZI

DA A EXTENSÃO PRÓXIMO
:A DO SUL - BAIRRO VILA

SANTOS, NO TRECHO
COMPREENDIDO ENTRE AVENIDA ANTONIA MUGNATTO MA

CONDOMINIO ALDEIA DOS LARANJAIS, CONFORME ESPECIFIC

72) REQUERIMENTO Nº 2788/2022 - MATHEUS MORENO
REQUER INFORMAÇOES SOBRE TRANSPORTE ESCOL
PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA

73) REQUERIMENTO Nº 2789/2022 - RAMON TODAS AS VOZES
REQUER MOÇÃO DE CONGRATULAÇOES AO ESPAÇO CU
PELOS SEUS 12 ANOS DE FUNDAÇÃO E ATUAÇÃO NO SETC
PRETO

74) REQUERIMENTO Nº 2790/2022 - RAMON TODAS AS VOZES

07/04/2022

RINCEK E A ENTRADA DO
A.

R UNIVERSITÁRIO PELA

_TURAL CASA DAS ARTES
R CULTURAL DE RI xEIRÃO

Av. Jerônimo Gonçalves, 1200 - CEP 14010-907 - Ribeirão Pre
http://www.oamararibeiraopreto.sp.gov.br » E-maiI: processoeletroníco

o SP Tel: (16) 3607-4000
Deamararibeiraopretospgovbr
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REQUER INFORMAÇÓ
CONDIÇÓES DE INFRA

75) REQUERIMENTO N

REQUER INFORMAÇÓ
AS CONDICOES DE |N

76) REQUERIMENTO N

REQUER INFORMAÇO
CONDICOES DE INFRA

77) REQUERIMENTO N

REQUER OPERAÇÃO
SANTA ANNA (FRENT
(PROT.2022 10.341 3).

78) REQUERIMENTO N

REQUER OPERAÇÃO
CRISTINA - BAIRRO CA

79) REQUERIMENTO N

REQUER OPERAÇÃO
INGLESA - BAIRRO VIL

07/04/2022

ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AS
ESTRUTURA E ELÉTRICA NA EMEF ELISA DUBOC GARCIA

º 2791/2022 - RAMON TODAS AS VOZES
55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE
'RAESTRUTURA E ELETRICA NA EMEF ELISA DUBOC GARCIA

º 2792/2022 - RAMON TODAS AS VOZES
ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AS
ESTRUTURA E ELETRICA NA EMEF ELISA DUBOC GARCIA

” 2793/2022 - IGOR OLIVEIRA
TAPA BURACOS COM RECORTE NA RUA DR. LINDORO MACHADO
E E PROXIMIDADES) Nº71 BAIRRO ADÃO DO CARMO LEONEL

” 2794/2022 - IGOR OLIVEIRA
TAPA BURACOS (FRENTE E PROXIMIDADES) 559 NA RUA TERESA
MPOS ELISEOS (PROT.2022 10.340 5).

º 2795/2022 - IGOR OLIVEIRA
TAPA BURACOS E TODA EXTENSÃO DO Nº185 NA RUA GUIANA
A MARIANA (

Av, Jerôn
http:/lwww.cam

mo Gonçalves, 1200 - CEP 14010-907 — Ribeirão Preto SP Tel: (16) 3607-4000
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Câmara Municipal de Ribe
Estado de São Paulo

Gabinete Vereador Maurício Vila Abra
Av. Jerônimo Gonçalves, 1.200 — CEP: 14.

Ofício Especial/2022 CEDP

Ribeirão Pre

Ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipe
Vereador Alessandro Maraca

Excelentíssimo Senhor Presidente, incialmer
cumprimentos. Em seguida, diante da sentença prof
1004142—98.2022.8.26.0506, autos de Mandado de Segui
Vara da Fazenda Pública da cidade e comarca de Ribei
anexado), que validou todos os atos do Conselhc
Parlamentar praticados no bojo do procedimento CIN

investiga e julga a conduta da Vereadora Maria Edu
(Duda Hidalgo), apuração essa de eventual a
administrativa e, diante da inadiável necessidade d
referido procedimento ante aos prazos que contamos, S
Presidência os bons préstimos, atendendo os parân
Interno desta Câmara Municipal, no sentido de agende
Vereadores e Vereadoras desta Casa de Leis para a
Extraordinária, sugestionando o dia 12/04/2022, às 15

que será julgado o Relatório Final do Conselho de Ética
em relação ao referido procedimento.

No ensejo, renovo protestos de elevada estima e
permanecendo à disposição para esclarecimentos.

MAiafile'Io'VILA ABRANCHES
Vereador Presidente

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Vereador Alessandro Maraca

rão Preto
lches
)] 0-04()

'0, 07 de abril de 2022.

l de Ribeirão Preto

lte, externo sinceros
erida no processo nº
ança em trâmite na 2ª
rão Preto (documento
de Ética e Decoro

JRP nº 6454/21, que
irda Alencar Hidalgo
to de improbidade
& prosseguimento do
OLICITO desta ínclita
letros do Regimento
r e convocar todos os
realização de Sessão
100, oportunidade em
e Decoro Parlamentar

distinta consideração,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
2“ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RUA ALICE ALEM SAADI, 1010, Ribeirã

nnnuunsnu

Sªl?
: .»: numca nu na

fls. 1001

DE sÃo PAULO

0 Preto — SP — CEP 14096—570

SENTENÇA

1004142—98.2022.8.26.0506
Mandado de Segurança Cível - Garantiªs (
Maria Eduarda Alencar Hidalgo

Processo Digital nº:
Classe — Assunto
Impetrante:

onstitucionais

Impetrado e Lilisconsorte Presidente do Conselho de Ética e Decoro P arlamentar de Ribeirão Preto e
Passivo: outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUISA HELENA CARVALHO PITA

VISTOS.

MARIA EDUARDA ALENCAR HIDALGO
impetrou o presente mandado de segurança contra
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
DE RIBEIRÃO PRETO e do PRESIDENTE DA C
RIBEIRÃO PRETO sustentando, em suma, que nã
devido processo legal no processo administrativo
supostamente culminar na perda do seu mandat
recebimento de representação teriam sido cometidos
parte do Presidente da Câmara e do Presidente do C
Parlamentar, já que o processo não tem observado as
nº 201/67, pois não submetida a denúncia a votação
recebimento e sem sorteio dos membros da Comissão
direito de defesa, não sendo dado à legislação munici
Aduziu, ainda, que os procedimentos previstos em nc
foram igualmente observados. Por tais razões, pu
segurança para que seja declarada a nulidade do p
1/26). Juntou procuração e documentos (fls. 27/283).

Decisão de fls. 284/285 indeferiu o pedido
Os impetrados apresentaram informaçõ

307/979 e 984. Alegaram, preliminarmente, ilegitimide
do Conselho de Ética e Decoro. No mérito, sustentara
Lei Orgânica do Município, o Regimento Interno da Cã
206/11 e 213/11, a dispor sobre o Código de Etica e
regulamentação, que seriam válidas para disciplinar
tendo ainda respeitado os princípios do contraditório e

Oi. Representant- do Ministério
: ' idade passivat

Tramitação prioritária

, qualificada nos autos,
ato do PRESIDENTE DO
DA CAMARA MUNICIPAL
AMARA MUNICIPAL DE
o teria sido respeitado 0
Tº 6.454/21, que poderia
3. Alegou que desde o
atos ilegais e abusivos por
anselho de Ética e Decoro
jisposições do Decreto-Lei
em plenário antes de seu
Processante, violando seu
pal se contrapor à federal.
rmas interna corporis não
gnou pela concessão da
recesso de cassação (fls.

liminar.

es e documentos às fls.
de passiva do Presidente
11 que o processo segue a
mara e as Resoluções nºs
Decoro Parlamentar e sua
o processo de cassação,
ja ampla defesa.
Público se manifestou
Io Presidente do Conselho

-98.2022.8.26.0506 - lauda 1

Este

documento

é
cópia

da

original

assinado

digitalmente

por

LUISA

HELENA

CARVALHO

P/TA.

Para

acessar

os

autos

processuais,

acesse

o
site

https://esaj.ljsp_jus.br/esaj.

informe

o

processo

1004142-98.2022.8,26,0506

e
o

código

8E65506.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
2“ VARA DA FAZENDA PÚBLICA

"vamu w nar-cn

smp
. .
xm mumu.“ uu

fls. 1002

DE SÃO PAULO

RUA ALICE ALÉM SAADI, 1010, Ribeirão Preto - SP - CEP 14096—570

de Ética e Decoro e requereu a denegação da segurança (fls. 990/994), sob o
fundamento de que o processo obedeceu as normas
sendo o caso de se aplicar o Decreto-Lei nº 201/67,
princípios do contraditório e da ampla defesa.

Embora devidamente cientificada, a Cârr
Preto deixou de se manifestar nos termos do artigo 7º
1000).

É 0 RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, cumpre acolher a preliminar d
Presidente do Conselho de Etica e Decoro.

Com efeito.

municipais incidentes, não
tendo sido respeitados os

ara Municipal de Ribeirão
II, da Lei nº 12.016/09 (fl.

e ilegitimidade passiva do

A definição de autoridade coatora é registrada na inabalável lição de
HELY LOPES MEIRELLES:

"É autoridade coatora, para os efeito
ou omite a prática do ato impugn
normas gerais para sua execução. N

simples executor material do ato
responsável. Coator é a autoridac
ordena concreta e especificamente a

pelasato impugnado e responde
administrativas; executor é o agente
ordem por dever hierárquico, sem se

, da lei, a pessoa que ordena
ado e o superior que baixa
ão há confundir, entretanto, o
com a autoridade por ele
e superior que pratica ou
execução ou inexecução do

suas consequências
subordinado que cumpre a
responsabilizar por ela. [...].

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de
competência para corrigir a ilegalida
deverá ser sempre dirigida contra a e

e meios para praticar o ato ordenad
porém, de simples ordem proibitiva (r

de impugnada. A impetração
utoridade que tenha poderes
pelo Judiciário; tratando-se,
ão fazer), é admissível o writ

contra o funcionário que está realizando o ato ilegal, a ser
impedido pelo mandado. [...].
Se as providências pedidas no mandado não são da alçada
do impetrado, o impetrante é careicedor da segurança contra
aquela autoridade, por falta de
responder pelo ato impugnado.

legitimação passiva para
A mesma carência ocorre

quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado
coator". (Mandado de Segurança
67-71).

No presente caso, como bem assever
Ministério Público (fl. 991/9532), de acordo com as Res
processo disciplinar é apenas conduzido pelo Conse
atos que resultem em aplicar; de penalidades e

= Ações Constitucionais, p.

>u c i. Representante do
luções 206/11 e 213/11, 0
ho. Porém, a iniciativa de
10 Presidente da Câmara

Municipal e, nos termos do artigfã»;5 da Resolução 206/11, eventuais vícios no
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curso do processo devem ser sanados pela Comissã
que responde ao Presidente da Câmara, a quem cab
defeitos no processo de aplicação de penalidade.

Assim sendo, de rigor a declaração de
Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamenta

Superadas tais questões, passo à aprecie
mandamus.

E, aqui, logo de proêmio, cumpre consign
Judiciário no caso concreto se restringe a apreciação d
formais do procedimento objeto da impetração, em
mérito das decisões porventura tomadas pelos integr
local.

Estabelecida tal premissa, impende preso
das normas procedimentais que orientam o process
impetrante.

Pois bem. Dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.
"Art. 1º Conceder-se—á mandado de s
líquido e certo, não amparado por h:
sempre que, ilegalmente ou com abuso
ou jurídica sofrer violação ou houver just
autoridade, seja de que categoria for e se
exerça". (destaquei)

E o conceito de "direito líquido e certo"
delineado na doutrina do citado mestre:

"Direito líquido e certo é o que se aprese
delimitado na sua extensão e apto a
impetração. Por outras palavras, o direit
por mandado de segurança ha' de vir e><

em si todos os requisitos e condições de
sua existência for duvidosa; se sua
delimitada; se seu exercício depende
indeterminados, não rende ensejo a
defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e cer1

se apresente com todos os requisito
exercício no momento da impetração. E
certo é direito comprovado de plano.
posterior, não e líquido nem certo, para fi

A Resolução nº'206/11, da Câmara Munic
"dispõe sobre o Código de Etica e Decoro Par/amante

fls. 1003

DE SÃO PAULO

0 Preto — SP — CEP 14096—570

:) de Legislação e Justiça,
erá a revisão de eventuais

ilegitimidade passiva do
.“

ção do mérito do presente

ar que a atuação do Poder
a observância de aspectos
nada dizendo respeito ao
antes do Poder Legislativo

'utar se houve observância
o instaurado em face da

316/09:

egurança para proteger direito
beas corpus ou habeas data,
ie poder, qualquer pessoa física
o receio de sofrê—Ia por parte de
jam quais forem as funções que

também se encontra bem

nta manifesto na sua existência,
ser exercitado no momento da
o invocado, para ser ampara'vel
presso em norma legal e trazer
sua aplicação ao impetrante: se
extensão ainda não estiver

r de situações e fatos ainda
segurança, embora possa ser

o, está exigindo que esse direito
3 para seu reconhecimento e
n última análise, direito líquido e
Se depender de comprovação
ns de segurança" (págs. 34/35).

ipal de Ribeirão Preto, que
r da Câmara Municipal de

Ribeirão Preto", ao regular o processo disciplinar, estatui, entre outras normas, as
seguintes:

ªLlCÁVEIS E DO PROCESSO
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DISCIPLINAR

Artigo 9º — As representações relacionadas com o decoro parlamentar
deverão ser feitas diretamente à Mesa de Câmara Municipal.

ê 1ª — Qualquer cidadão é parte legitima para requerer a Mesa da
Câmara Municipal representação em
incorrido em conduta incompatível ou at
especificando os fatos e as respectivas p

face de Vereador que tenha
ªntatória ao decoro parlamentar,
rovas.

5 2ª — Recebido o requerimento de representação com fundamento no 5
1ª, a Mesa instaurará procedimento desti nado a aprecia-lo, na forma e no
prazo previstos em regulamento própric, findo o qual, se concluir pela
existência de indícios suficientes e pela i

| - encaminhará a representação ao
Parlamentar no prazo de 3 (três) sessõe

ocorrência de inépcia:

Conselho de Ética e Decoro
; ordinárias, quando se tratar de

conduta punível com as sanções previstas nos incisos II, III e [V do art.
10;

II - adotará o procedimento previsto no
conduta punível com a sanção prevista n

5 3ª - A representação subscrita po
representado na Câmara Municipal, sere
Mesa Diretora ao Conselho de Etica e

rt. 11 ou 12, em se tratando de
3 inciso I do art. 10.

r Vereador ou partido político
encaminhada diretamente pela
Decoro Parlamentar no prazo a

que se refere o inciso I do 5 2ª deste artig o.

5 4ª — O Vereador representado deverá
praticados pelo Conselho e poderá man
processo.
Artigo 14 - A aplicação das penalidades
mandato por no máximo 6 (seis) mese
competência do Plenário da Câmara
votação aberta e por maioria absolu
conclusão de processo disciplinar insta
Decoro Parlamentar, na forma deste artigo.

ser notificado de todos os atos
ifestar-se em todas as fases do

de suspensão do exercício do
s e de perda do mandato é de
Municipal, que deliberará em
a de seus membros, após a
rado pelo Conselho de Ética e

5 4ª - Recebida representação nos termos deste artigo, o Conselho
observará o seguinte procedimento:
I - o Presidente do Conselho desi
observadas as condições estabelecida
Código;
II — se a representação não for conside
causa pelo Plenário do Conselho de
mediante provocação do relator designa
inteiro teor ao Vereador acusado, que te
apresentar sua defesa escrita, indicar p
número máximo de 10 (dez);
|V - apresentada a defesa, o relator da m
a instrução probatória que entender nec
de 40 (quarenta) dias, no caso de per
suspensão temporária de mandato, find

ez) dias, concl
_ ou pela sua in

“vr S
1004142

Prnsªente

;nará o relator do processo,
3 no inciso I do art. 13 deste

rada inepta ou carente de justa
Ética e Decoro Parlamentar,

do, será remetida cópia de seu
rá o prazo de 10 (dez) dias para
ovas e arrolar testemunhas, em

atéria procederá às diligências e
essárias no prazo improrrogável
da de mandato ou no caso de
as as quais proferirá parecer no
lindo pela procedência total ou
procedência, oferecendo, nas 2
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Já a Resolução nº 213/12 da Câmara M

que “dispõe sobre a regulamentação do Código de É
da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, criado pela re
outro lado, estabelece, entre outras diretrizes, o seguin

No Parecer de fls. 412/416, o Relator d
impugnado declarou que (fl. 413):

E o Decreto-Lei nº 201/67, que “dispõe
dos Prefeitos e Vereadores", estabelece:
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(duas) primeiras hipoteses, projeto de re
da perda do mandato ou à cominação
mandato ou, ainda, propondo a requalif
penalidade cabível, com o encaminhame
órgão competente, conforme os artigos 1

CAPÍTULO II DO PROCESSO DISCIPLII“

Artigo 8º - A partir do recebimento da no
prazo de 10 (dez) dias para apresentaçã
estar acompanhada de documentos e ro
de 10 (dez).

Artigo 9º — Transcorrido o prazo, sem
defesa ou a indicação de provas, o Pre
nos autos, dando-se sequência nos proc
direito do Representado de, a todo te
connança ou a si mesmo defender-se,
em que se encontrar.

Artigo 10 - Ao Representado é asseg
podendo acompanhar o processo em
pessoalmente ou por intermédio de procu

Artigo 15 - A Mesa da Câmara, o Rep
qualquer vereador poderá requerer a

solução destinado à declaração
da suspensão do exercício do
cação da conduta punível e da
nto do processo à autoridade ou
1 a 13 deste Código;

Jnicipal de Ribeirão Preto,
tica e Decoro Parlamentar
ªsoluça'o nº 206/2011", por
e:
slAR

tificação, o Representado terá o
o de defesa escrita, que deverá
de testemunhas, até o máximo

que tenha sido apresentada a
sidente do Conselho certificará
edimentos, ficando ressalvado o
'npo, nomear defensor de sua
omando-se o processo na fase

irado amplo direito de defesa,
todos os seus termos e atos,
rador.

resentante, o Representado ou
juntada de documentos em

qualquer fase do processo até o encerramento da instrução.

Artigo 16 — Considerar-se-á concluída e

entrega do parecer do Relator, que
observando—se os prazos contidos n
Parlamentar.

O procedimento segue rito estabelecid

instrução do processo com a
erá apreciado ,pelo Conselho,
Código de Etica e Decoro

o processo disciplinar ora

3 no Decreto Lei 201/67, bem
como naquilo que com ele não conflita, os termos das Resoluções 206 e
213 da Câmara Municipal de Ribeirão
defesa e o contraditório, princípios inf
legal.

Art. 7º A Câmara poderá cassar o manda

Preto, tudo a permitir a ampla
rmadores do devido processo

sobre a responsabilidade

o de Vereador, quando:
I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de
improbidade administrativa;

|| - Fixar residência fora do Município;

IlI - Proceder de
'.!
'»
:

Pras'nfente

o incompatível ccm a dignidade, da Câmara ou
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a.

5 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que
couber, o estabelecido no art. 5“ deste

No que diz respeito ao procedimento qL

observado no processo disciplinar que pode conduzir a
vereador por quebra de decoro parlamentar, e constitu
estabelecido por resoluções de Câmara de Vereadore
Lei nº 201/67 apenas “no que couber” (art. 7, 5 1º),

A Súmula Vinculante nº 46 (“A a'

responsabilidade e o estabelecimento das respective
julgamento são da competência legislativa privativa
impede que o Poder Legislativo regulamente o proc
parlamentar por falta de decoro parlamentar.

Nesse sentido, recente precedente de pr
Federal no julgamento de reclamação. Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO. RECL
MANDATO DE VEREADOR. FALTA E

CASSAÇÃO. AFRONTA A0 DECIDIDO
46. AUSÉNCIA DE ESTRITA ADERÉNCI
E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Inexists
paradigma invocado e o ato reclamado.
não provido, com aplicação da penalidad
CPC/2015, calculada a razão de 1%
atualizado da causa, se unânime a votaç
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgad
ELETRONICO DJe-097 DIVULG 20-05-2

Transcreve-se, por oportuno, o esclarece
da I. Min. Rosa Weber:

RELATÓRIO

A Senhora Ministra Rosa Weber: 1. Co
mim proferida, por meio da qual n
reclamação constitucional, em razão
interpõe agravo interno Vaudinei Borgert.

2. O agravante renova a alegação de qu

decreto-lei.

e deve, em abstrato, ser
cassação do mandado do
ional e legal o regramento
s, aplicando-se o Decreto-

afiniça'o dos crimes de
s normas de processo e
da União"), destaco, não
edimento de cassação de

óprio E. Supremo Tribunal

AMAÇÃO CONSTITUCIONAL.
E DECORO PARLAMENTAR.
NA SÚMULA VINCULANTE Nº
A ENTRE 0 ATO RECLAMADO
nte identidade material entre o
2. Agravo interno conhecido e
e prevista no art. 1.021, 5 4º, do
(um por cento) sobre o valor
ão. (Rol 43656 AgR, Relator(a):
3 em 12/05/2021, PROCESSO
021 PUBLIC 21-05-2021)

dor voto condutor de lavra

Ttra a decisão monocrática por
ªguei seguimento à presente
de falta de estrita aderência,

e a Corte de origem, nos autos
do Agravo de Instrumento nº 0053142—97.2020.8.16.0000, teria afrontado
a autoridade da decisão desta Supren
Vinculante nº 46.

3. Sustenta que a perda do manda
quebra de decoro parlamentar fora
julqamento com escrutínio secreto,
munici al embora estabelecida a vota
201/1967 a violar a Súmula Vinculante
4. Defende, no ponto, a aplicação do

a Corte prolatada na Súmula

o de vereador em razão da
concretizada em sessão de
nos termos da legislação

ção nominal no Decreto-Lei nª
nª 46.
ito procedimental previsto no

art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, uma vez cassado o Reclamante

4.7“. "

nfragão prevista no referido
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decreto [art. 7", III).

5. Argumenta gue, “se aplicada a legislação local sobre o Processo
de Cassação n.“ 001/2019, confo
Leqislativo municipal, o mesmo é n
eleitora municipal que denunciou
legitimidade ativa para tal proposição' .
6. Requer a antecipação dos efeitos da
estar submetido à
impossibilidade de concorrer a cargo
cassação do seu mandato em proc

lesão permanente e

“me defendido pelo Poder
.IIO desde o princípio, pois a
o Agravante não possui

tutela recursal, tendo em vista
irreversível, diante da

s eletivos em decorrência da
asso eivado de nulidades, já

impugnado seu registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral. Traz a
colação julgados desta Suprema Corte
sua pretensão.
7. Por fim, o agravante requer a recon
Sucessivamente, pede seja o
Colegiado, com a consequente procedên
8. Conquanto intimada a parte advers
contraminuta (edoc 28).
É o relatório.

VOTO

[ml

3. Nada colhe o agravo interno

ao arguir que fundamentariam

ideração da decisão agravada.
recurso levado a julgamento pelo

Dia da reclamação.
a, não houve apresentação de

4. A presente reclamação foi Eroºosta à alegação de sugosta
afronta a Súmula Vinculante nº 46. porquanto a sessão de
'|u|gamento em gue cassado o ora agravante se deu mediante
escrutínio secreto, à luz de disgositivos do Regimento Interno da
Casa Legislativa em detrimento das regras ºrocedimentais
constantes do Decreto-Lei nº 201/1967:
5. Conforme se extrai da decisão aqravada, por se tratar de
cassação de mandato de veread
Earlamentar, o rito estabelecido no art
somente é aplicável, nos termos do
verbis:

or por quebra de decoro
5º do Decreto-Lei nº 201/1967

art. 7º, & 1". “no que couber”,

“5 1º. O processo de cassação de mandato de
Vereador é, no
art. 5” deste de

6. Não por outro motivo, as deci

que couber, o estabelecido no
:reto—Iei".

iões proferidas nesta Corte
Sugrema assinalam a ºossibilidade :le estabelecimento de regras
gela lei local nestas hiºóteses, a afastar gualguer afronta à
comgetência grivativa legislativa da União. Reproduzo excerto do
decisum proferido pelo Min. Roberto
41.280:

“1 1 . A situaçã

Barroso, ao exame da Rel nº

:> dos autos, no entanto, trata
de gerda do mandato em razão da ºrática de
ato incompatí
infração prev sta no art. 25.
Orqãnica de hovo Hamburgo-RS clc art. 17

el com o decoro parlamentar,
III, da Lei
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Reqimento
16. IV, de
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Interno da Cámara Municipal,
Código de Etica Parlamentar

do Municiºio, e art. 9º, II, da Resolução nº
6/2015. |...|
12. Essa hiºó ese não está abrangida gelo
garadigma invocado na ºresente
reclamação,
comºetência dos Estados e Municípios ºara
editar atos normativos,
substantivo (
crimes de re
Relator Minist
3.6. 2020, desta

me se limita a afastar a

tanto de direito
u adietivo, relacionados a
;ponsabilidade.” (RCI 41.280,
o Roberto Barroso, DJe de
quei).

7. No mesmo sentido, ao exame da Rel nº 31.759, em que afastada
vereadora do cargo com fundamenta em greceito do Regimento
Interno da respectiva Casa Leqislati
consignou:

"Tem-se a manifesta

va. a Ministra Cármen Lúcia

improcedência do
alegado descumºrimento da Súmula
Vinculante n.
gue se limita a assentar a comgetência
ºrivativa da U iião ºara definir os crimes de
responsabilida
respectivas

46 deste Supremo Tribunal,

estabelecer as
de processo e

de e
normas

iulqamento ;: elo órqão competente. A
aplicação de norma reqimental não
evidencia us urpacão da competência
ºrivativa da Ur
Chaval/CE”. (

Cármen Lúcia,

8. No que diz especificamente com a
de cassação de vereador gor guebra
trecho da decisão proferida pelo Mir
afastada a afronta ao verbete vin
material entre a caso analisado e o gar

“2. Atentem
reclamante, ex
alvo de proces
apontada que
Articula com
vinculante nº
frisando que c

Municipal par
cometida, tena
discrepa do q
201/1967, cons
local. Este é o t

A definição dos
estabeleciment
processo e ju

— 7-1004142

ião gela Câmara Municiºal de
Rei 31 .759, Relatora Ministra
DJe de 53.11.2018, destaquei).
votacão nominal no processo
de decoro garlamentar, colho
istro Marco Aurélio. em que
culante. ausente identidade
adigma:
para as balizas retratadas. O
-vereador em Sorriso/MT, foi

so administrativo em razão de
bra do decoro parlamentar.
o desrespeito ao verbete
46 da Súmula do Supremo,
rito observado pela Câmara

a a apuração da infração
o em conta o voto secreto,
Je versado no Decreto—Lei nº
derado o disposto na legislação
ser do enunciado dito olvidado:

crimes de responsabilidade e o
3 das respectivas normas de
gamento são da competência
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iva da União.

a irresignação. A par da
nente à possibilidade de

prática de crime de responsabilidade por
membro do Le

o processar
decorrência d
sim em virtuc
quebra de de
ausente a it
situação relªtada e o paradigma"
29.264, Relator
19.9.2018, dest

gislativo, não se faz em jogo
nento de vereador em
& ilícito dessa natureza, mas
e de suposto ato a revelar
coro parlamentar. Mostra-se
entidade material entre a

(Rel
Ministro Marco Aurélio, DJe de
aquei).

9. Consoante consignado na decisão agravada, não se extrai do ato
reclamado usurpação da competência
normas de processo dos crimes de res

10. Reitero gue há iulgados dessa
orientação perfilhada na decisão rec
Súmula Vinculante nº 46 se
responsabilidade de Prefeitos. Logo,
partir do teor do verbete vinculante em
administrativo quanto à adoção
processamento de infração por gueb
vereador.
11. Na linha do gue assentado na
circunstâncias, em gue não se tipific
mas sim infrações éticas em relação a
estrita aderência entre os atos imp
invocado. É, portanto, inviável a gres
Relator Ministro Alexandre de Moraes, &
12. Idêntica compreensão se extrai do
decidido não evidenciada a afronta à
de cassação de vereador por que
ausente a estrita aderência entre o
paradigma de controle invocado (grife

"EMENTA
RECLAMAÇÃO
CASSAÇÃO. lt

VEREADOR.
PARLAMENTA
NA SÚMULA v
DE ESTRITA
RECLAMADO
A míngua de
paradigma invo
como divisar a
decisão desta E

conhecido e n
penalidade pre
CPC/2015, cal

, 1004142
Prms'vf'e N.

da União para legislar sobre
ponsabilidade de Prefeitos.

Suprema Corte acolhendo a
amada, no sentido de gue a
restringe aos crimes de
não se extrai ilegitimidade, a
apreço, do processo político-
de norma local para o
a de decoro parlamentar por

decisão agravada “nessas
a crime de responsabilidade,
o decoro parlamentar, não há
uqnados e o ato paradiqma
ente reclamação" (Rcl 27.064,
e de 16.6.2017).

seguinte precedente, em que
;úmula Vinculante 46 no caso
bra de decoro parlamentar,
)bieto do ato reclamado e o
):

AGRAVO INTERNO.
CONSTITUCIONAL.

ANDATO DE MANDATO DE
FALTA DE DECORO

?. AFRONTA AO DECIDIDO
NCULANTE Nº 46. AUSÉNCIA
ADERÉNCIA ENTRE 0 ATO
5 A DECISÃO PARADIGMA. 17

identidade material entre o
:ado e o ato reclamado. não há
alegada afronta à autoridade de
.xceisa Corte. 2. Agravo interno
ão provido, com aplicação da
ista no art. 1.021, 5 4º, do
ulada a razão de 1% (um por
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uma“ W um»

wcnvuunmw. un

cento) sobre o
unânime a vota
lavra, Primeira

13. A robustecer a conclusão pela fal
do ato reclamado e o garadigma da S
sequintes julgados singulares: Rel 44-
0422021; Rcl 43097, Rel. Min. Edso
43502, da minha lavra, DJe 28.10“
Alexandre de Moraes, DJe 06.7.202
Roberto Barroso, DJe 03.6.2020; Rcl
Moraesl DJe 26.2.2020; Rcl 27.896, R
DJe 31.8.2017; Rcl 27064. Rel. Min
16.6.2017, Rcl 25885, Rel. Min. Marc
39776, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
Min. Edson Fachin DJe 03.2.2020.

Nesse contexto, em que pese a declaraçã
fls. 412/416, o procedimento observado foi, de f

Resoluções da Câmara de Vereadores e, no que cou
Lei nº 201/67, 0 que não dá causa a alegada ilegalidad
observado o contraditório e a ampla defesa.

É o que se extrai da cópia do processt
presentes autos (fls. 323/832), senão vejamos.

Oferecida a representação (fl. 323), foi el
da Câmara à Coordenadoria Jurídica (fl. 334),
enquadramento, em tese, nas hipóteses de perda dE

Mesa Diretora que procedesse à leitura da representa
seu encaminhamento ao Conselho de Ética e Decoro F

foi cumprido (fl. 348/349).
Foi então convocado o Conselho para

relator, intimando-se a vereadora representada para a e

Ã fl. 366 consta ata da reunião do Cor
Parlamentar em que foi formado o Conselho, designe
impetrante para apresentação de defesa prévia (fls. t
consignada expressamente, em vários pontos, a a
nº 206/11 e 213/12, a denotar que a impetrante esta
normas que regeriam seu processo.

Cópia de sua defesa prévia consta de fls.

Foi então a impetrante notificada acerca d
Conselho, constando no ato menção expressa ao ar
nº 201/67 (fl. 407).

O parecer de fls. 412/416 igualmente regi
Decreto-Lei e das Resoluções locais na condução do
não houvesse conflito.

,

"1004142-...4',“ _ .

fls, 1010
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0 Preto - SP - CEP 14096-570

valor atualizado da causa, se
ção" (Rcl 43707 AgR, da minha
I'urma, DJe 07.12.2020).

a de similitude entre o objeto
Jmula Vinculante 46, colha os
-00, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe
n Fachin, De 1º.12.2020; Rcl
.020, Rcl 40977, Rel. Min.
0; Rei 41280, Rl. Min. Luís
38746, Rel. Min. Alexandre de
al. Min. Alexandre de Moraes,
Alexandre de Moraes, DJe

:) Aurélio, DJe 1º.2.2017: Rcl
DJe 30.3.2020; Rcl 38069, Rel.

o constante no Parecer de
ato, aquele previsto nas
be, o previsto no Decreto-
e, notadamente porque foi

impugnado, juntado nos

; remetida pelo Presidente
que após verificar o
mandato, recomendou a

;ão em sessão ordinária e
arlamentar (fl. 347), O que

apreciação e sorteio do
tudiência (fls. 350 e 361).
selho de Ética e Decoro
ido o relator e intimada a
70/371). Ali, note-se, foi
Jlicação das Resoluções
a ciente desde então das

385/396 dos autos.
a realização de reunião do
tigo 5ª, IV do Decreto-Lei

strou a aplicação do citado
processo, naquilo em que
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Seguiu-se, então, a instrução processua
da impetrante para participação em todos os seus atos
de fls. 816/819, em que foi concedido prazo para a
finais.

As informações prestadas pelo impetrado
relataram o trâmite do processo de cassação ora impu
vênia para sua transcrição:
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Em 17/11/2021, o Sr. Niltc

representação na Câmara Municipal en
Eduarda Alencar Hidalgo (Duda Hidalg
conhecimento que ela "teria usado, n
totalmente irregular o veículo da Câmara
Modelo Fluence, placas EHE 3406, da
suas atividades parlamentares" (fls. 02-1

A prova da filiação partida
denunciante foi feita através dos docume

Em seguida, a representaçã
Coordenadoria Jurídica da Câmara Mun
da mesma no Plenário da Casa, houve (
Câmara Municipal (fls. 26) e encamin
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

0 Conselho de Ética e D

Municipal se reuniu em 25/11/2021 (fls.
membros, vereador Maurício Vila Abranc
(Vice-Presidente), Judeti ZilIi, Sérgio
ocasião em que deliberou sobre o Relatc
para apresentar, em 10 (dez) dias, defes:

Em 02/12/2021, o vereado

fls. 1011

DE SÃO PAULO

o Preto — SP — CEP 14096—570

, com a devida intimação
, culminando na audiência
)resentação de alegações

(fls. 311/315, item 2) bem
gnado (fls. 323/832). Rogo

n Antonio Custodio protocolou
1 desfavor da vereadora Maria
o), alegando que era de seu
5 últimos meses, de maneira
de Vereadores Marca Renault,
qual tem a posse em razão de
).

ria e regularidade eleitoral do
1tos de fls. 13-14.

o recebeu manifestação da MD.
cipal (fls. 15-25) e, após leitura
eliberação da Mesa Diretora da
hamento da representação ao
da Casa.

ecoro Parlamentar da Câmara
44), com a presença de seus
hes (Presidente), Brando Veiga
Zerbinato e Renato Zucoloto,
r e cítou/intimou a representada
prévia (fls. 47).

Sérgio Zerbinato, membro do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, encaminhou ao colegiado
pedido de renúncia (fls. 52), sendo 5

Corauci, nos termos do Ato da Presidênc
2021 (fls. 53—55).

Sobreveio aos autos defes
resumidamente, a inépcia da representa
quebra de decoro parlamentar tampouc
representada, observando ainda que ela
politica. Na defesa prévia, foram arrota
nenhum documento foi juntado aos autos

Em seguida, foi apresentad
Renato Zucoloto, afastando a prelimir
produção de prova documental que es
testemunhas arroladas pela representad
por maioria de votos no Conselho de E

94).
Pela Comissão, foram ainda

e fls. 108 no sentido de coletar ínformaç
vereadora representada apresentado inf

8
1004142-

Prmâ'ez «ª:

ubstituido pelo vereador Jean
ia nº 16, de 03 de dezembro de

a prévia (fls. 62-73), alegando,
ão, e no mérito, que não houve
) improbidade administrativa da
estaria sendo vítima de violência
:las testemunhas (fls. 73), mas

parecer pelo Relator, vereador
ar de inépcia e sugerindo a
pecífica, bem como oitiva das
a (fls. 89—93), relatório aprovado
tica e Decoro Parlamentar (fls.

expedidos ofícios às fls. 99—105
ões pertinentes ao feito, tendo a
armações das testemunhas por

98.2022.8.26.0506 - lauda 11
Este

documento

é
cópia

do

original

assinado

digitalmente

por

LUISA

HELENA

CARVALHO

PlTA.

Para

acessar

os

autos

processuais,

acesse

a
site

https://esaj.rjsp.jus.br/esaj.

informe

o

processo

1004142-98.2022.8.26.0506

e
o

código

8E6E506.



WALIKIIWI'ICA

: m, mvuum nl no;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
2“ VARA DA FAZENDA PÚBLICA

fls. 1012

DE sÃo PAULO

RUA ALICE ALÉM SAADI, 1010, Ribeirão Preto - SP - CEP 14096—570

ela arroladas (fls. 120-121).

Foram juntados aos auto
fichas originais de deslocamento do refe
retirada de placa preta (fls. 130—140),

, pelos setores competentes,
ido veiculo oficial e protocolo de
bem como informações sobre

imagens arquivadas do circuito de vigilância e pátio do estacionamento
da Câmara Municipal (fls. 142 e 144).

Aos autos foram juntadas
pertinentes ao uso de veículo oficial (fls.
prestadas por concessionárias de rodow
168,180-181 e 187).

A representada e sua def

ainda cópia das normativas
146-159), além de informações
as do Estado de São Paulo (fls.

esa (fls. 171—174) foram ainda
intimados da substituição de membro eo Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, bem como da possibilidad
Resolução nº 27, de 27/12/2021, cump
período de recesso parlamentar.

Nesta ocasião, o Conselho
contava com nova formação, tendo
vereadores André Rodini e Ramon T
funções dos vereadores Jean Corauci e E

Foi inicialmente designada a
testemunhas para 03/02/2022 e depoin
04/02/2022 (fls. 189—191), e no mesm
defesa da representada apresentou pe
mesma em outra data (fls. 279 e 279-v),
de Ética, redesignando o ato para o dia 0

Os autos trazem ainda, às f
MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Públic
mandado de segurança ajuizado pela C

ter acesso aos dados do sistema Detect
SP, e em cumprimento a essa decisão
foram colacionados aos autos às fls. 375

e do colegiado, autorizado pela
isse as etapas do processo no

e Ética e Decoro Parlamentarjá
adentrado ao Cºlegiado os
das as Vozes, assumindo as
irando Veiga (fls. 263).

udiência de instrução e oitiva de
ento pessoal da acusada para
3 dia da primeira audiência, a
tição pedindo a realização da
o que foi deferido pelo Conselho
7/02/2022 (fls. 282-286).

3. 371—373, liminar deferida pelo
a do Foro de Ribeirão Preto, em
âmara Municipal com intuito de
, da Policia Militar do Estado de

, os dados do sistema Detecta

A defesa da representada apresentou, em 04/02/2022,
petição de fls. 377 e verso observan
Municipal não havia sido consultado sob
que, segundo ela, fere a legislação de
decretação de nulidade dos atos e
audiência designada para 07/02/2022.

Acerca desse pedido, manif
fls. 378-379, declarando que, nos termos
oportuno para tal alegação seria a defe
encontrava-se sob o manto da precl
colegiado ainda que vigora na Câmara
ao Decreto—lei nº 201/67 (Resoluções
compatíveis com a norma superior e q

to que o Plenário da Câmara
e o recebimento da denúncia, ()

regência, requerendo assim a
até mesmo cancelamento da

estou-se o Conselho de Ética às
do art. 278 do CPC, o momento
se prévia, ou seja, tal alegação
usão consumativa. Observa o
Vlunicipal disciplina suplementar
nº 206 e 213), regramentos

ue disciplina a competência do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desta E. Casa para atuar em
processos administrativos desta natureza.

Na audiência realizada em 07/02/2022, foi deferido pedido
da defesa, com o adiamento da oitiva das testemunhas para o dia

intimando as partes e
"º?

1004142-

defesa no mesmo ato, com

98.2022.8.26.0506 - lauda 12
Este

documento

e'

cópia

do

original

assinado

digitalmente

por

LUISA

HELENA

CARVALHO

PITA.

Para

acessar

os

autos

processuais,

acesse

o
site

https://esaj.tjsp,jus.br/esaj,

informe

a

processo

1004142—9820228.26.0506

&
o

código

8E6E5C6.



“mui mus-nn

munmuunnm

De outro giro, em atenção ao alegado às
registrar, uma vez mais, que após apresentada a rep
remetida pelo Presidente da Câmara a Coordenadoria
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consequente publicação, no Diário Oficial de mesma data (fls. 399—400).
de Edital de Chamamento de todas as p
ouvidos em audiência.

A representada também

artes e testemunhas para serem

oi, pessoalmente, intimada a
comparecer à audiência do dia 09/02/2022 para prestar seu depoimento
pessoal (fls. 414—415), tendo no mesmo
pelo sistema Detecta. Igualmente,
testemunhas, dos demais membros dc

; rocedeu-se a
ato ciência da resposta enviada

intimação das
Conselho de Etica e Decoro

Parlamentar e vereadores, tudo com igual teor. (fls. 416-478).

Os autos trazem termo
realizada de forma híbrida, onde foi fe

le fls. 480-483, de audiência
ta a leitura integral de decisão

liminar indeferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1004142-
98.2022.8.26.0506. Em seguida, neste
arroladas pela defesa: Lucca Vinha

ato, foram ouvidas testemunhas
igneron, João Baptista Alves

Bocaletto, Daniel Santo Aleixo, Jonathan Teixeira Costa e Dheison
Renan Silva.

A defesa desistiu da oitiva
que foi homologado pela Presidência do

da testemunha Luiz Marinho, 0
Donselho.

Não compareceram à audiência as testemunhas Cleiton
Leite Coutinho, Symmy Larrat Brito de
Mattos, Mariana Cergoli Janeiro, tendo
oitiva destas em outra data, o que foi ind

Darvalho, Luiza Brazuna Bicudo
sido reiterado, pela defesa, a

eferido pelo Conselho de Etica e
Decoro Parlamentar, nos termos do art. 455 do CPC.

Em seguida, foi determinad ) que se iniciasse o depoimento
da vereadora Duda Hidalgo, ocasião em que a defesa manifestou sua
irresignação, observando que após o
Decreto-Lei nº 201/67 determina o
Levantada questão de ordem pela def

encerramento da instrução o
prazo para alegações finais.
esa na audiência, o Presidente

determinou que se realizasse a oitiva da representada, e que o
encerramento da instrução se daria após o depoimento da vereadora.

Diante disso, o douto advogado de defesa, não atendido em
seu manifesto, deixou a sala virtual de audiências, tendo sido
acompanhado pela vereadora representada.

Ao final, declarou o Presidente encerrada a fase instrutória,
determinando que se abrisse o prazo de 05 (cinco) dias para
apresentação de alegações finais, co
Decreto-Lei Federal nº 201/67 (fls. 482).

forme inciso V do art. 5º do

Os autos trazem ainda terrro de intimação da representada
para apresentar alegações finais (fls. 484), bem como intimação da
defesa por e—mail encaminhando cópia digitalizada dos autos (fls.
491—494). Consta ainda Edital de in
10/02/2022 (fls. 496).

imações via Diário OHciaI de

fls. 17/23, tenho por bem
esentação (fl. 323), foi ela
Jurídica (fl. 334), que, por

sua vez, após verificar o enquadramento, em tese, ras hipóteses de perda de
mandato, recomendou àmMesa Diretora que p

1004142-

rocedesse à leitura da

98.2022.8.26.0506 - lauda 13
Este

documento

é
cópia

do

original

assinado

digitalmente

por

LUISA

HELENA

CARVALHO

PITA.

Para

acessar

os

autos

processuais,

acesse

o
site

https://esaj,tjsp./us.br/esaj,

informe

o

processo

1004142-98.2022.8.26.0506

e
o

código

8E6E506.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
FORO DE RIBEIRÃO PRETO
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

"ir—Mmc "rr-cn

um “;?“an na:

representação em sessão ordinária e seu encaminharr
e Decoro Parlamentar (fl. 347), o que foi devidamente
tal modo, não se vislumbra ofensa ao artigo 5º, ll do De

E merece ser rejeitada também a a

fls. 1014
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ento ao Conselho de Ética
cumprido (fl. 348/349). De
ereto-Lei nº 201/67.

egação de que não foi

observado o prazo do art. ?º, VIII da Resolução nº 213/2011 ("O Conselho
promoverá a apuração dos fatos, após notificado
apresente sua defesa no prazo de 10 (dez) dias e, pr

o representado para que
)videnciando as diligências

que entender necessárias no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis uma única
vez, por igual período, por deliberação do Plenário do Conselho").

Isso porque o prazo para o término da instrução não é peremptório e
sua inobservância não gera, por si só, quaisquer prejuízos à defesa. A própria
impetrante, destaco, sequer narrou qualquer prejuíz
excesso de prazo (fls. 17/18). Em razão do princípio
formas, portanto, não há que se falar nulidade apena
fundamento.

Não bastasse isso, o inciso IV do 5 4
estabelece o prazo 40 (quarenta) dias para tanto, in ve

Art. 14. [...]

5 4D - Recebida representação nos te
observará o seguinte procedimento:

|V - apresentada a defesa, o relator da rr
à instrução probatória que entender nec
de 40 (quarenta) dias, no caso de pe
suspensão temporária de mandato, find
prazo máximo de 10 (dez) dias, concl
parcial da representação ou pela sua in

(duas) primeiras hipóteses, projeto de re

da perda do mandato ou à cominação

o decorrente do alegado
da instrumentalidade das
5 e tão somente por esse

da Resolução nº 206/11
rbis:

rmos deste artigo, o Conselho

atéria procederá às diligências e
essárias no prazo improrrogável
da de mandato ou no caso de
as as quais proferirá parecer no
Jindo pela procedência total ou
procedência, oferecendo, nas 2
ªsolução destinado à declaração
da suspensão do exercício do

mandato ou, ainda, propondo a requaliticação da conduta punivel e da
penalidade cabível, com o encaminhame
órgão competente, conforme os artigos 1

Sustenta, ainda, a impetrante, c

extemporâneo de testemunhas pelo Conselho de Éti

redesignada audiência de 3 de fevereiro de 2022 pa
não foi intimada da inclusão de duas testemunhas arro

Ocorre, porém, que apesar de efeti
impetrante e seus advogados de que seriam ouvidas

nto do processo à autoridade ou
1 a 13 deste Código;

ue houve arrolamento
:a (fls. 18/20), pois ao ser
ra 7 de fevereiro de 2022,
adas pelo Conselho.
amente não intimada a
ais testemunhas, a própria

audiência que se daria naquele ? de fevereiro acabou, também, por ser
redesignada, de modo que não adveio qualquer prejL
não se realizou naquela data (fls. 621, final, 634, 637 e

Aponta a impetrante, por fim, a existen
adotadas pelo Presidente do Conselho, ao deixar
decisões aos demais integrantes (fls. 20/21 ). Ora, não

, s., ., 1

izo à defesa, já que o ato
715/717).
:ia de decisões unilaterais
de submeter pedidos e

cuidou a impetrante sequer
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de declinar, em tal alegação, qual norma especificamente violada impõe ao
Presidente do Conselho o dever de submeter todo e
colegiado, não se tendo notícia nos autos, desta
regramento. Ademais, constata-se, pela leitura
administrativo, que todas as matérias de interesse da
acompanhadas da devida fundamentação, não
arbitrariedade por parte da autoridade apontada como

Como se não bastasse, inexistem q
eventual demora na comunicação entre o Presidente
conselho tenha gerado prejuízos à defesa da impetra
mais trazendo a lume o princípio da instrumentalidade
falar em nulidade também em razão dessas alegaçõe
de prejuízo efetivo à edil.

O procedimento, portanto, observou, no c
201/67, que dita normas gerais, bem como as su
Câmara dos Vereadores, inexistindo, destarte, violaçã
ao contraditório ou à ampla defesa da impetrada.

Anoto, finalmente, o bem fundamenta

qualquer requerimento ao
rte, da existência de tal
dos autos do processo
defesa foram apreciadas e
se vislumbrando, assim,
coatora.
Jaisquer indícios de que
e os demais membros do
da, de modo que, uma vez
das formas, não há que se
sjustamente pela ausência

ue coube, o Decreto-Lei nº
pracitadas Resoluções da
) ao devido processo legal,

do parecer do Ministério
Público de fls. 990/994, que opinou no sentido da denegação da segurança:

“No que tange ao mérito do Mandamus &

central gira em torno de se definir qual a
hipótese de cassação do mandato de
que seria de rigor observância aos term
cuida do processo de cassação
responsabilidade, e não tendo sido
autoridade impetrada, desde o recebime
do artigo 5º, ll, do aludido Decreto-Lei, a
maioria de votos dos presentes, o preces
O Presidente da Câmara Municipal, por
de aplicação de penalidade a veread

de se observar que a discussão
legislação a ser aplicada para a
ereador. A impetrante sustenta
)s do Decreto—Lei nº 201/67, que
de prefeitos, por crime de
asse o caminho adotado pela
nto da denúncia, que nos termos
decisão caberia ao plenário, por
so estaria viciado.

sua vez, afirma que o processo
)l' faltoso deve observar a Lei

Orgânica do Município e as Resoluções 206 e 213/211, editadas pela
Casa Legislativa, por delegação da LOM

Sobre o Decreto-Lei nº 201/67, cu
promulgação da Constituição Federal
porque respeitador dos princípios da am
que os Municípios editassem suas Leis
as garantias constitucionais. Assim, ress
não possuir Lei Orgânica ou de nela
parece ter sido superado o conflito apar
Lei pré-Constituição de 1988 e as legisl
se essas regras locais exibissem
constitucionais.

mpre lembrar que ao tempo
e 1988, fora ele recepcionado,
pla defesa e do contraditório, ate'
Orgânicas, em consonância com
alvada a hipótese de o Município
haver ratificado o Decreto-Lei,
ente de normas entre o Decreto—

ações municipais, salvo, é óbvio,
violações aos mandamentos

De qualquer forma, o êxito do Writ depende da demonstração, no
início da lide, do direito líquido
aconteceria se notória a inconstitucic
municipais ou se incontestável a »

1004142

e certo, e nesse caso isso
nalidade dos atos normativos
iolação ao contraditório e o
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“mun. um "vr-n

: ou nvmwm um

direito à ampla defesa.
[...]

Ora, se existe divergência jurídica q
aplicada à hipótese de cassação
Municipalde Ribeirão Preto, isso sign
militaria em favor da impetrante
apresentasse vícios de constitu
observância dos princípios que deve

fls. 1016
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uanto a norma que deve ser
de vereador, pela Câmara
fica que direito líquido e certo
se o regramento utilizado
:ionalidade, como a não
m nortear os processos, em

quaisquer esferas, notadamente o contraditório e a ampla defesa.
As Resoluções existentes no âmbito da Casa Legislativa, em que
pese redigidas de forma aparentemente desordenada, proclamam a
garantia do contraditório, da ampla
recursos, não se podendo falar em inc
Afora isso, repise-se, poderia a i

independentemente da norma aplica
que a envolve, caso demonstrada a
anteriormente referidos. Tal circun
evidenciou.

defesa e da possibilidade de
onstitucionalidade.

impetrante obter segurança,
:la no processo de cassação
desobediência aos princípios
stância, entretanto, não se

Comgulsando-se as peças do processo instaurado verifica-se gue a
impetrante foi intimada de todos os atos e teve ampla oportunidade
para apresentação de defesa e de recursos.
É conclusivo, destarte, gue o direito 5 Istentado pela impetrante não
se apresenta com os atributos da certeza e da liquidez exigidos para
o êxito da medida, razão pela Quªl o parecer da Promotoria de
Justiça é pela denegação da segurança pleiteada."

Ausentes, destarte, os requisitos I

fundamentação, de rigor a denegação da segurança.
Ante o exposto e considerando tudo o ma

egais, nos moldes da

s que dos autos consta:

a) DECLARO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do Presidente do
Conselho de Ética e Decoro da Câmara Municipal
consequência, JULGO O PROCESSO EXTINTO
MÉRITO em relação a ele, nos termos dos artigos 1

Processo Civil e;

de Ribeirão Preto_ e, em
SEM RESOLUÇAO DE
7 e 485, VI do Código de

b) no mérito, não havendo, nos termos da fundamentação,
ilegalidade, abuso de poder ou violação a direito Iíqui
pelo presente mandamus, DENEGO A SEGURANÇA.

Condeno a impetrante ao pagamen
processuais remanescentes.

Ausente hipótese de condenação ao
advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/

Desde ja' observe que eventual opc
declaração sem o preenchi-X-ento dos requisitos do e

to e certo a ser amparado

o de eventuais custas

agamento de honorários
39.

sição de embargos de
rtigo 1.022 do Código de
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Processo Civil sujeitará o embargante ao pagamento c
à dignidade da Justiça.

Oportunamente, ao arquivo com as cautel

P. |.

Ribeirão Preto, 1“ de abril de 2022.
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e multa por ato atentatório

as de praxe.
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