
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

ATA da 88“ Sessão EXTRAORDINÁRIA em 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

PRESIDENTE: ALESSANDRO MARACA

1D VICE-PRESIDENTE: JEAN CORAUCI
'

2ª VICE-PRESIDENTE: SERGIO ZERBINATO

lº SECRETÁRIO: MATHEUS MORENO

2º SECRETÁRIO: FRANCO FERRO

VEREADORES PRESENTES A SESSÃO: aqueles constantes no ANEXO I, da presente
sessão extraordinária. Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois realizou-se a
OCTAGÉSIMA OITAVA 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, lº e 2º Secretários. As 16:09 horas
sob a Presidência do vereador Alessandro Maraca, com número legal de vereadores e de
conformidade com a convocação feita anteriormente pela Presidência, e distribuída aos senhores
vereadores no prazo regimental, a qual fica fazendo parte integrante da presente ata, foi aberta a
sessão para a oitiva da Ilustríssima Superintendente do SASSOM — Serviço de Assistência à
Saúde dos Municipiários de Ribeirão Preto, senhora Tássia Corrêa Rezende, para prestar
esclarecimentos sobre o projeto de lei complementar nº 48/2022, que dispõe sobre a estrutura
jurídica e administrativa do SASSOM — regulamentando e definindo segurados e dependentes,
conforme especifica (Requerimento nº 7270/2022 — Coletivo Popular Judeti Zilli). Ato contínuo,
foi procedida a CHAMADA REGIMENTAL, estando presentes os vereadores constantes do
ANEXO I. A seguir, sem emendas e na forma regimental, conforme votação no ANEXO I, foram
aprovadas as atas das sessões anteriores, 86ª e 87ª sessões extraordinária e ordinária do dia 06 de
dezembro de 2022, em seguida foi suspensa a sessão. ORDEM DO DIA: CONVOCAÇÃO DA
ILUSTRÍSSIMA SUPERINTENDENTE DO SASSOM — SERVIÇO DE ASSISTENCIA A
SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO, SENHORA TÁSSIA CORREA
REZENDE, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 48/2022, QUE DISPÓE SOBRE A ESTRUTURA JURÍDICA E
ADMINISTRATIVA DO SASSOM — REGULAMENTANDO E DEFININDO
SEGURADOS E DEPENDENTES, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 30/2022: Foi reaberta a
sessão e após verificada a presença da convocada, na forma regimental, a Presidência convidou-a
para tomar assento junto a Mesa e salientou a convocada, que ela teria 10 (dez) minutos para
fazer uma explanação inicial sobre o tema pelo qual foi convocado, conforme disposto no
requerimento. Ato contínuo, a convocada utilizou seu tempo regimental, onde teceu diversas
informações sobre o objeto da convocação. Em seguida, utilizaram a tribuna para perguntas os
vereadores: Coletivo Popular Judeti Zilli, André Rodini, França, Duda Hidalgo e Marcos Papa.
Não havendo mais inscritos para perguntas e como ainda havia tempo regimental, a Presidência
abriu para novas perguntas, onde utilizaram a tribuna novamente, os vereadores: Coletivo Popular
Judeti Zilli, André Rodini, Duda Hidalgo e Bertinho Scandiuzzi. Por fim, utilizou a tribuna a
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vereadores inscritos a Presidência disponibilizou um tempo, para a convocada realizar sua
explanação final. Por fim, a Presidência agradeceu a convocada pelos esclarecimentos prestados
nesta Casa de Leis. A transcrição “amis litteris ” de todo o andamento da sessão, ou seja, de cada
pergunta e resposta feita ao convocado, a ata ficaria demasiadamente extensa, entretanto, a
Presidência coloca à disposição dos senhores vereadores e demais interessados, cópia digital
desta sessão no arquivo da TV Câmara e também disponibilizado no canal da TV Câmara na rede
“You Tube”. As 17:13 horas, a Presidência encerrou a sessão, antes porém, convocou a Casa para
a próxima sessão ordinária a ser realizada dia 08 de dezembro, quinta-feira, às 18:00 horas,
constando da Ordem do Dia matérias já publicadas, cuja relação será distribuida oportunamente.
Esteve ausente a esta sessão, com justificativa, o vereador Matheus Moreno, por se encontrar em
representando a Casa no gabinete do Deputado Federal Baleia Rossi (Brasilia/DF), tratando de
assuntos de interesse do Município. Nada mais havendo para constar, lavrou-se a presente ata,
que deverá permanecer na Secretaria Legislativa para conhecimento dos senhores vereadores,
pelo prazo regimental. RIBEIRÃO PRETO, 07 DE DEZEMBRO DE 2022 ..............................

J - lº Secretário —

FMS
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto”
Estado de São Paulo

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

De conformidade com 5 4“, 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 174/15 e alterações), ficam os senhores vereadores CONVOCADOS para a
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 07 DE DEZEMBRO DE 2022, com
início às 16:00 horas, em atendimento à Resolução nº 30/2022, visando receber & Ilustríssima

Superintendente do SASSOM — Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários, senhora
TÁSSIA CORRÉA REZENDE, para prestar esclarecimentos sobre o projeto de lei

complementar n 48/2022, que dispõe Sobre a estrutura jurídica e administrativa do SASSOM —

regulamentando e definindo segurados e dependentesa conforme especifica (Requerimento nº
7270/2022 — Coletivo Popular Judeti Zilli).

CONVOQUEM—SE OS SRS. VEREADORES.

Ribeirão Preto, 05 de dezembro de 2022.
º /“

/
»

Presidente

,'/
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