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SESSÃO
ORDINÁRIA
As sessões ordinárias são aquelas que
ocorrem durante o ano legislativo,
todas as terças e quintas-feiras, a
partir das 18 horas, no Plenário da
Câmara Municipal. Nessas sessões,
os parlamentares deliberam sobre a
ordem do dia, ou seja, sobre a pauta
previamente designada para
votação. A maioria dos
parlamentares deve estar presente
para a abertura da sessão, e todos os
presentes, a não ser o Presidente do
Legislativo, devem participar das
votações.

AS SESSÕES DA 
CÂMARA

SESSÃO
SOLENE
As sessões solenes podem ocorrer a
qualquer dia e hora, não havendo
prefixação de duração. Nessas
sessões não há expediente nem
ordem do dia, e são convocadas pelo
presidente da Câmara, podendo ser
realizadas em qualquer local seguro
e acessível. Não há número mínimo
de vereadores presentes para que se
possa dar início à Sessão Solene.

SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
As sessões extraordinárias podem
ocorrer em qualquer dia e hora,
inclusive aos domingos e feriados ou
após a sessão ordinária. Elas devem
ser convocadas com antecedência
mínima de 24 horas, quando houver
matéria de interesse público
altamente relevante e urgente.
Nesses casos, os vereadores somente
podem deliberar sobre a matéria da
convocação.

Acompanhe pela TV
ou pelas Redes Sociais
Canal 6.3 - digital, aberto

Canal 05 - Net/Claro TV

Canal 09 - Vivo TV

Youtube - TV Câmara Ribeirão Preto

Facebook - TV Câmara Ribeirão Preto



OUVIDORIA
A Ouvidoria é um canal de
comunicação entre o cidadão e a
Câmara Municipal de Ribeirão Preto,
tendo como missão compartilhar
informações do Legislativo ribeirão-
pretano, contribuindo para a
transparência das ações e para a
formação de uma cultura de respeito
aos direitos humanos, promovendo a
difusão da cidadania e da democracia.

SERVIÇOS OFERECIDOS
SUGESTÃO
Proposição de ideia ou formulação
de proposta de aprimoramento de
políticas e serviços prestados pela
Casa Legislativa.

ELOGIO
Demonstração de apreço,
reconhecimento ou satisfação pelo
serviço ou relativo a pessoas que
participaram do
serviço/atendimento.

RECLAMAÇÃO
Manifestação de desagrado ou
protesto sobre um serviço
prestado, ação ou omissão da
administração ou de servidor da
Câmara.

DENÚNCIA
Comunicação de prática de ato
ilícito cuja solução dependa da
atuação da Câmara Municipal.

SOLICITAÇÃO
Requerimento de adoção de
providência ou serviço.

O Usuário pode contatar a ouvidoria nos
seguintes canais:

Telefone: (16) 3607-4010

E-mail: ouvidoria@camararibeiraopreto.sp.gov.br

Pedidos Presenciais:
Sala da Ouvidoria, 2° Piso - Coordenadoria
Legislativa, das 9h às 17h.



SISTEMA DE
INFORMAÇÃO AO
CIDADÃO
O Sistema de informação ao
cidadão (SIC e e-SIC) permite ao
usuário solicitar informações e
documentos à Câmara Municipal
de Ribeirão Preto.
Qualquer cidadão, sem necessidade
de justificar seu pedido, pode fazê-lo
pessoalmente, no prédio Sede da
Câmara, ou através da internet, no
site oficial do legislativo.

TRANSPARÊNCIA

CONSULTA DE
GASTOS
No site da Câmara, é possível
verificar quanto cada vereador
gastou, mensalmente, em itens
como combustível, passagens,
manutenção veicular e outros itens
de consumo.
Ainda, é possível verificar todos os
empenhos e pagamentos realizados,
buscando por período, ou, inclusive,
por fornecedor, gerando relatórios
exportáveis, facilitando a fiscalização
pelos cidadãos.

CONSULTA À
REMUNERAÇÃO
No site oficial da Câmara Municipal
de Ribeirão Preto, os interessados
podem verificar os nomes dos
assessores de cada vereador, dos
servidores efetivos, bem como suas
remunerações mensais, dentre
outros inúmeros dados disponíveis.



CÂMARA 
NA ESCOLA
É uma ação educativa e informativa da Câmara,
com o objetivo de esclarecer aos jovens, de
forma didática e prática, todo o funcionamento
do Poder Legislativo, bem como os trabalhos
desenvolvidos no Executivo e no Judiciário.
Demonstra, ainda, o processo de escolha dos
vereadores, a votação de um projeto de lei, as
funções de um parlamentar e a importância do
regime democrático. Visitas podem ser
agendadas pelo e-mail:
camaranaescola@camararibeiraopreto.sp.gov.br
ou pelo telefone 3607-4160.

ESCOLA DO
PARLAMENTO
Realiza eventos voltados para capacitação dos
vereadores, servidores e estagiários, bem como
concebe, executa e acompanha projetos
voltados para a formação de cidadania, para o
desenvolvimento do senso crítico e político e
para a divulgação do papel da Câmara
Municipal e do vereador. A Escola também
auxilia no desenvolvimento institucional e
promove eventos culturais e de integração.

PARLAMENTO
JUVENIL
É um espaço instituído pela Câmara Municipal de
Ribeirão Preto, através da Resolução nº 175/2015. Esta
iniciativa se destina a propiciar aos alunos do curso
de ensino médio de todas escolas sediadas no
Município de Ribeirão Preto o exercício da
cidadania. Através do Parlamento Juvenil desperta-se
o interesse do cidadão pela atividade política,
inclusive propiciando sugestões diretas dos
estudantes às autoridades municipais. O mandato do
Parlamento Juvenil será de um ano, com início no
primeiro dia de julho. O Parlamento Juvenil se
reunirá ordinariamente na segunda quarta-feira de
cada mês, e extraordinariamente sempre que
convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus
membros. Todas as sessões realizadas serão
transmitidas ao vivo pela TV Câmara.

ENSINO



                                          TELEFONES
            VEREADORES                              ADMINISTRAÇÃO
André Trindade
Jean Corauci
André Rodini
Mauricio Vila Abranches
França
Bertinho Scandiuzzi
Elizeu Rocha
Alessandro Maraca
Brando Veiga
Renato Zucoloto
Duda Hidalgo
Ramon Faustino
Coletivo Popular Judeti Zilli
Franco Ferro
Igor Oliveira
Matheus Moreno
Paulo Modas
Lincoln Fernandes
Isaac Antunes
Mauricio Gasparini
Marcos Papa
Sérgio Zerbinato

3607-4029
3607-4082
3607-4031
3607-4037
3607-4022
3607-4025
3607-4023
3607-4034
3607-4033
3607-4027
3607-4133
3607-4032
3607-4084
3607-4030
3607-4024
3607-4052
3607-4161
3607-4026
3607-4035
3607-4048
3607-4008
3607-4075

Almoxarifado
Assessoria de Elaboração Legislativa
Assessoria de Imprensa
Assessoria Técnica Legislativa
Câmara na Escola
Cerimonial
Compras
Coordenadoria Administrativa
Coordenadoria Jurídica
Coordenadoria Legislativa
Escola do Parlamento
Escola na TV
Guarita de Entrada
Manutenção
Microfilmagem
Ouvidoria
PABX
Parlamento Juvenil
Patrimônio
Plenário
Portaria
Posto Médico
Protocolo
Secretaria de Gestão de Pessoal e
Pagamentos
Secretaria Executiva
Secretaria Legislativa
Setor de T.I.
Tesouraria
Transporte
TV Câmara

3607-4007
3607-4155
3607-4112
3607-4157
3607-4160
3607-4139
3607-4060
3607-4212
3607-4074
3607-4097
3607-4088
3607-4200
3607-4241
3607-4058
3607-4045
3607-4010
3607-4000
3607-4263
3607-4099
3607-4059
3607-4041
3607-4063
3607-4076

3607-4092
3607-4049
3607-4086
3607-4166
3607-4095
3607-4079
3607-4042




