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AUDIÊNCIA PÚBLICA — VISANDO PROMOVER DISCUSSÕES SOBRE O PROJETO
LEI Nº 436/22 DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL (CIDADE LIMPA).

A reunião teve níio as 18:34, Estavam presentes os vereadores Elizeu Rocha é Alessandro Maraca O vereador
Elizeu Rocha inciou sua fala agradecendo à presença de todos « deu início aos trabalhos ressaltando que os.

requisitos legais vem sendo devidamente cumpridos. O vereador prosseguiu discorrendo sobre O projeto e

realizando à leitura da propositura, O vereador Alessandro Maraca realizou a leitura das emendas, « fez

apontamentos sobre a propositura. Após à leitura, o vereador eiscoreu a respeito dos possíveis impactos da

propositurasobrea sociedade ibeiraopretana. Questionado polo senhor Ed Freire, sobrea altura dos anúncios em
Postos o vereador Elizeu Rocha, declarou que estudos faram feitos para queolocale tamanho dos anúncios não.

“rapalhe a circulação dos veículos, de modo que anúncios em cavaletes deverão ser substituídos por anúncios em
painéis de LED, Questionado pelo Sr. Alexandie, o vereador Elizeu ressaltou que os anúncios convencionais não

esão proibidos. Falou também sobre problemas pontuais, no que tange aos imóveis do Município. O senhor
Lene Ferr, representante da Centralde outdoor, citou detalhes falou sobre detalhes técnicos referentes ao uso
de painéis elerônicos. Os vereadores Elizeu Rocha e Alessandro Maraca pediram para que as seguintes.
modilicações constassem em ata: No artigo 17 parágrao pelmeita Aline “a” serão incluídas as palavras “no
minimo” e à frase “deverão guardar uma distância de meio metro entre st  divla de terreros não podemos ser
instalados de forma unilicada”, À senhora Adria Maria Pereira Bezer, membro do Coletiva Popular Gildete Zi,
falou sobrea alteração do teto da lei que fala sobre versículos bíblicos para que a mesmo contemple os demais.
celigiões, Os debates prosseguiram em toma deste assunto comparticipações dos vereadores e das assessorias.

tamo da vereadora Jude quanto da vereadora Duda Hidalgo. Cumpridas todas as formalidades e demais.

requisitos legais, foi encerrada a presente audiênciaas 19:07, da qual paraconstar lavamu-se à presente ota Eu

Elcio Mesquita “2

Ribeirão Preto 14 de outubro de 2022.


