
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

ATA da 89” Sessão EXTRAORDINÁRIA em 08 DE DEZEMBRO DE 2022.

PRESIDENTE: ALESSANDRO MARACA

lº VICE-PRESIDENTE: JEAN CORAUCI

2D VICE-PRESIDENTE: SÉRGIO ZERBINATO

lº SECRETÁRIO: MATHEUS MORENO

2“ SECRETÁRIO: FRANCO FERRO

VEREADORES PRESENTES Á SESSÃO: aqueles constantes no ANEXO I, da presente
sessão extraordinária. Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, realizou-se a
OCTAGÉSIMA NONA 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 16:20 horas, sob a
Presidência do vereador Alessandro Maraca, “com número legal de vereadores e de conformidade com
a convocação feita anteriormente pela Presidência, que, fica fazendo parte integrante da presente ata,
foi aberta a sessão para deliberação em 2ª discussão e redação final do Projeto de Lei nº 153/2022, de
autoria do Executivo Municipal, cuja convocação foi distribuída aos senhores vereadores no prazo
regimental. Ato contínuo, foi procedida a CHAMADA REGIMENTAL, estando presentes os
vereadores constantes no ANEXO I. A seguir, sem emendas e na forma regimental, conforme
votação no ANEXO I, foi aprovada a ata da sessão anterior, 88ª sessão ordinária do dia 07 de
dezembro de 2022, conforme votação no ANEXO 1. Logo após a votação, os vereadores Franco Ferro
e Isaac Antunes requereram e foram deferidos pela Presidência, que constasse em ata suas
“manifestações favoráveis” a ata da sessão anterior supracitada. ORDEM DO DIA: Em 2ª discussão
e redação final, sem debates e na regimental (MA.), foi APROVADO por 17 (dezessete) votos SIM
contra 05 (cinco) votos NÃO, conforme votação no ANEXO I, 0 PROJETO DE LEI N" 153/2022 —

Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa no municipio de Ribeirão Preto, para o
exercício financeiro de 2023. Esgotados os trabalhos, às 16:33 horas a Presidência encerrou a sessão,
antes porém, convocou a Casa para a próxima sessão ordinária a ser realizada nesta data, às 18:00
horas, constando da Ordem do Dia matérias já publicadas, cuja relação foi entregue oportunamente.
Estiveram presentes a esta sessão todos os senhores vereadores. Nada mais havendo para constar,
lavrou-se a presente ata, que deverá permanecer na Secretaria Legislativa para conhecimento dos
senhores vereadores, pelo prazo regimental. RIBEIRÃO PRETO, 08 DE DEZEMBRO DE 2022.-.-.—
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CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO 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 Municipa1 (Resolução nº
174/2015 e alterações), ficam os senhores vereadores CONVOCADOS para a SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA & ser realizada no dia 08 DE DEZEMBRO DE 2022, com início às 16:00

horas, para apreciação da seguinte matéria:

2ªDISCUSSÃO PROJETO DE LEI Nº 153/2022 — PREFEITO MUNICIPAL - ESTIMA A

RECEITA E FIXA A DESPESA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, PARA
"”Aº/ªº ”NAL O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

M.A.

CONVOQUEM-SE os SRS; ZEREADORES.

Ribeirão Preto, 07 de dezembro de 2022.

FMS



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO DOS AUSENTES

A ser realizada nO dia 08 DE DEZEMBRO DE 2022, com início às 16:00 horas,
para apreciação em 2ª discussão e redação fmal do PROJETO DE LEI Nº
153/2022, de autoria dO Executivo, que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA NO
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023

DATA HORÁRIO VEREADOR NOME LEGÍVEL

1:1(7/ Lô A “Z Lincoln Fernandes Á; (« éh
:
í
I

Presidente

FMS
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