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CATA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

.SEGURANÇA PÚBLICA NA ÁREA CENTRALDE RIBEIRÃO PRETO

Aos seis dias do mês de abril de 2022, às 18:35hs, no Plenário da Câmara Municipal, foi reali
audiência pública para DISCUTIR ACERCA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO PRETO, a audiência (oi presidida pelo Vereador André Rodini, transmitida ao
vivo pelo Youtube, com participação pelo zoom e presencial. Explicou que à audiência foi
convocada para discussão acerca da segurança pública e ambulantes na área cemral do Município
de Ribeirão Preto; informou todas as entidades e órgãos os convidados, agradeceu a presença de
todos; afirmou que à segurança pública se faz com todos os entes/agentes da sociedade e com o
Poder Público. Usaram a palavra os seguintes participantes: Dr Igor Lupino Gonçalves,
representamda ACI; Sra. Rosângela Abrantes, representante dos ambulantes; Silvio Queiroga,
representante do CONSEG Sul; Sra. Tatiana Balanivká, representandoa Secretaria Municipal de
Saúde; $r, Marcos Viníciusdos Santos, Coordenador da Saúde Mental, pela Secretaria Municipal de
Saúde; Sr. Marcos Guerra Secretário Adjunto da Assistência Social; Sra, Gracian pelo Conselho
Tutelar 1; Dr Giuseppe Cammiler Falco representante da OAB - Seccional Ribeirão Preto; Capitão
Freitas da Polícia Militar e Titular do CONSEG Central fez a apresentação de uma planilha com
dados estaísticos dos principais. crimes registados pela Segurança pública; Cleber Braz
representando a Guarda Municipal de Ribeirão Preto; Vereador Marcos Papa que usou a palavra
para falar acerca da temática; Thiago representante do Coletivo Popular Judett Zilli; em seguida, o
Presidente abriu a palavra ao público. Sr Cássio Benedito pela Associação de moradores do Alto da
Boa Vista que falou acerca dos problemas vivenciados no locale a necessidade de imervenção, de
um olhar e ações de maneira integrada, assim como à implementação de umPlano de Segurança
imegrado, que é um problemada cidade toda não apenas do centro. Sra Girlândia Rodrigues
representante dos ambulantes usou a palavra para falar da necessidade de exerceremsuas atividades
na área censral; Paulo Laimgruber pela ACIRE, falou acerca dos problemas da área central « à
necessidade de ação do Poder Público, solicitando ao Legislativo que cobrem o Executivo local; Sra
Marlene Colombo Conselheira tutelar do Conselho Tutelar 1 usou a palavra e se colocou à
disposição: Sr. Emilio Cury falou acerca da segurança públicae a necessidade de serviços públicos,
imeligência com integração daspolícias. Vereador André Rodini, informou que foram conhecer São
José dos Campos, que foi a exemplo citado por vários participantes desta audiência pública, que
pretendem apresentar ao Executivo estudosno sentido de implementarainteligência e operação das,

câmeras inteligentes, que há necessidade de imegração dos serviços existentes com vistas à obter
melhores resultados, Sr. Augusto Marques manifestou sobre o apoio do programa “não dê esmolas”,
que é preciso organização nas ações, falou acerca do não funcionamento das câmeras na cidade
Nada mais havendo, nem Interessados em se manifestar, a audiência pública foi encerrada às
20:4Bhs,da qual, para constar,

foi
lavrada a presente ata, nos termosdo que dispõe a Resolução nº

46/2018 da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, cuja mídia física encontra-se anexada à presente,
bem assim, disponibilizada em seu imeiro teor no canal do Youtube
hepss ee soutube comhsatch=BBW QuHNM4=7935 e

ups:outube comwatch2v=vhB32i0Uspefet= 5, ata que após lida e aprovada,vai assinada,
pelo Vereador Presidente da audiência pública,

ANDRÉ RODINI
Vereador


