
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

ATA da 46a Sessão EXTRAORDINÁRIA em 07 DE JULHO DE 2022.

PRESIDENTE: ALESSANDRO MARACA

lº VICE-PRESIDENTE: JEAN CORAUCI (ausente)

2º VICE-PRESIDENTE: GLAUCIA BERENICE

lº SECRETÁRIO: MATHEUS MORENO

2ª SECRETÁRIO: FRANCO FERRO

VEREADORES PRESENTES A SESSÃO: aqueles constantes no ANEXO I, da
presente sessão extraordinária. Aos sete dias do mês de iulho de dois mil e vinte e dois,
realizou-se a UADRAGÉSIMA SEXTA sessão da Câmara Municipal de Ribeirão
Preto, em caráter EXTRAORDINÁRIO, presidida pelo vereador Alessandro Maraca e
secretariada pelos vereadores Matheus Moreno e Franco Ferro, respectivamente, 1º e 2ª
Secretários. As 19:20 horas sob a Presidência do vereador Alessandro Maraca, verificado
o número legal de vereadores e de conformidade com a convocação feita anteriormente
pela Presidência, que fica fazendo parte integrante da presente ata, para apreciação em 1ª
discussão da Proposta de Emenda à L.O.M. nº 01/2022, de autoria dos vereadores Brando
Veiga Emilio Cury, que altera a redação do & 3º do artigo 14 da Lei Orgânica do
Município de Ribeirão Preto (convocação de suplente / primeiros 15 dias); cuja
convocação foi distribuída aos senhores vereadores no prazo regimental. Foi aberta a
sessão, sendo procedida a CHAMADA REGIMENTAL, estando presentes os vereadores
constantes do ANEXO I. Em seguida, a Presidência informou a Casa que as atas das
sessões anteriores de nºs 44 e 45, ficam para ser aprovadas na próxima sessão ordinária,
juntamente com a ata desta sessão, em decorrência das sessões extraordinária e ordinária
realizadas no dia de hoje, e consequentemente, não havendo tempo hábil para elaboração
das respectivas atas. ORDEM DO DlIA: As 19:29 horas, em 1ª discussão, sem debates e
na forma da Lei Orgânica do Município (2/3), foi APROVADA por 18 (dezoito) votos
SIM, conforme votação no ANEXO I, a PROPOSTA DE EMENDA A L.O.M. Nº
01/2022 — Brando Veiga e Emilio Cury, que altera a redação do & 3º do artigo 14 da Lei
Orgânica do Município de Ribeirão Preto (convocação de suplente / primeiros 15 dias). No
entanto, antes da votação, encaminharam favoravelmente a matéria, os vereadores André
Rodini e Renato Zucoloto. Não havendo mais matérias para deliberação, às 19:31 horas, a
Presidência encerrou a sessão, antes porém, convocou a Casa para a próxima sessão
ordinária a ser realizada dia 12 de julho, terça-feira, às 18:00 horas, constando da Ordem
do Dia matérias já publicadas, cuja relação será distribuída oportunamente. Estiveram
ausentes a esta sessão todos com justificativa, os vereadores: Marcos Papa, por se
encontrar em representando a Comissão Permanente de Transparência e Legislação
Participativa desta Casa de Leis, no Desafio Integra Cidadão (Ribeirão Preto/ ;lgp_r



Estado de São PaUIo

Oliveira (licença médica / 07 dias) e Jean Coraugi (licença médica / 02 dias). Nada mais
havendo para constar, lavrou-se a presente ata, que deverá permanecer na Secretaria
Legislativa para conhecimento dos senhores vereadores, na forma regimental. RIBEIRÃO
PRETO, 07 DE JULHO DE 2022 ..............................................................................

- lº Secretário -
FMS



Av. JotômmoGnM-Ivcs uno
:? NMD-907 . m. 15 35n7-4nan
naum mm . s:

RELATÓRIO DE PRESENÇAS - Chamada Regimental
45. Sessão Extraoruínária de 07 de julho de 2011

Início mm: 19:31:29 Túlminu ªulão: «s:: : 9

Chamada m. : nm 0710712022

m...". Enuvumenln
19:20:15 19.2 .29

Pavlzmenulc: szdo Legisl. sum; Huràrm
:messmmmnm uma «: ºnEsENYE «sznzw
mmmzemmm Nova 15 passam «um
:BEMINHoscANmum mu u vníszmz mau

:uBRANno vem na: «: mswz mzazs
memuwmznmu w 1! “sem way
an mmmm w «» pagam; «um
zssuzsu me” » «& vuássuv: «sznzz
“anch Psa «. msm mas:
mrmcormo Fava «. mszms «52021

seuucuamzmnz us» in msma mm
comun ouvem mas :: Amu
wwemms »: .: msma 152043
«em mmc. usa um mm
ulwcoLNrEM/«Nnís Pur u: szszwg mesa
12 maos PAPA mz «a Ammª
azmmsus mmm «nª 1: PnEsEmE mau
asMAuMcmAaMNcnss me «a paisana wine
IJMAumclcc—Asnnlm uon 15 pmmg «emu
(“Aum mms umla w msm; mu ve

:zumºN ronAsszs Psm «: Pntsiwz mm
asnsmozuemom » «: mszmz «em.

:uzznamum m «: FRESENYE 151025

». Inu-Inu mmm. on . M.,"... m . ...m” um

mm. mms- rmpvusn .m num/zon 19:32 35 lNSÍALLYunnIBvIl



cim- . Munl '
Av. mamª cºmum;, um:
cEV ”.um—907 - m. m Jan-won
uma mu . sP

RELATÓRIO DE VOTAÇÃO

w Susan anular—mia du nv du julho de 2022

onus « no ou
mmm :. vº. .» «.. a» m m, »: Blocº v...,» semu mw dema., “mm, 19

1 o o N Namen Am,,“nªum.,
14Due-nularwpuhdesmuniL-mriinwuvemumun sm “
mmm. NÃO

mmvzm mmo cunv AEST.

ªmº"“ vams «e
AUENAA mmm na 5 a' no Mut-u “ m m crisma no MUNICMO os mesmo na
(coNWDAçAo nz SUPLENYEI muzlms 15 um Quolum MuuA

"um "um m.» m.;-. m... ., V...,“ sum: “...s...“ vol. APROVADO
191912 193112 nom; na ]coNcLuIDc s
cºmínhnnhmnaºvumuls .. .,,cnmkmmm.
FAvnnAvEL-k-mudn com vmruç-º » Smam. Legal. m. sua

l. m RENAYO zunauzm Juan:

» uma" mmo m». valo
naswcno uma MDE

mun: naum novo 191915

emma smnmuul an5 «V 192925

euuuovzm «e» 131525

coLHNDJunEvlel Pr 192959

«>qu www rr um w
Euzzu me» ms . 1929 :!
mw. FSB «m m

amavam me 25 mm
mumu—amu; ma iv «92911
mou nuvem uns
.sucwwss px 193507

mn nomen vsa
uwccw rmmnss m— m 25 53

Nunca: mu u-cng

mwzus Menem Mas as 192959
MAunlmo AaMNcNEs l'soa 191527
MAunlma GASPARIM wma «: zs :.
mm MODAS um me w
mam roms vczzs Fsm, 19 29 45

uma zucomm r» 19 19 ::
zmmve vs! 1! zi 57

vm ou
w >”.qu
:
s

:
s
s
s
:
s
:
_ um
s
_ mm:
_ “um.
s
s
s
s
5
s
:

Unum: nuns.»mpmmmanm/zm : . “sun Íccnuhgll

V O
Presid nte



QEâmara Munitípal he Mineirão âBretn
(!Estatm De àãn 3851qu

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2022

De conformidade com & 4º do artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto,
combinado com os artigos 173 e 174 do Regimento Interno da Câmara Municipal (Resolução nº
174/2015 e alterações), ficam os senhores vereadores CONVOCADOS para a SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 07 DE JULHO DE 2022, com início logo anós ()

término da sessão ordinária, para apreciação da seguinte matéria:

1”DISCUssÃo PROPOSTA DE EMENDA A L.0.M. Nº 01/22 _ BRANDO VEIGA E EMILIO
CURY - ALTERA A REDAÇÃO DO 5 3º DO ARTIGO 14 DA LEI ORGANICA

2/3 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO (CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE /
PRIMEIROS 15 DIAS).

CONVOQUEM-SE OS SRS. VEREADORES.

Ribeirão Preto, 06 de julho de 2022.

FMS

Pregdente
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

SESSÓES EXTRAORDINÁRIAS - CONVOCAÇÃO DOS AUSENTES

A serem realizadas no dia 07 DE JULHO DE 2022, a primeira com início às
17:00 horas, para deliberação em 2ª discussão e redação final do Proieto de Lei
nº 35/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023 e
dá outras providências; e a segunda, com início 10 o a ós o término da sessão
ordinária, para deliberação em lª discussão da Proposta de Emenda à L.O.M. nº
01/2022, que altera a redação do & 3º do artigo 14 da Lei Orgânica do Município
de Ribeirão Preto (convocação de suplente / primeiros 15 dias).

DATA HORÁRIO VEREADOR NOME LEGÍVEL

06Mhz m» ítem:“; ZERBINATO Aªªª “MÁw
.............. IGOR OLIVEIRA LICENÇA MÉDICA

FMS l


