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Estado de São Paulo

RELATÓRIO FINAL

Resolução nº 246/2016 - “CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS
(CEE), PARA ANALISAR E VIABILIZAR A INSTALAÇAO DO POUPATEMPO
AMBIENTAL NA CIDADE DE RIBEIRAO PRETO”

Composição:
Mauricio Gasparini — Presidente/Relator;

Paulinho Pereira (substituiu Maurílio Romano mediante Ato da Presidência nº 21,
de 09 de maio de 2017)

Marcos Papa

Fundamento legal:

Requerimento nº. 39.677/16, de autoria do vereador Maurício Gasparini

Projeto de Resolução nº. 289/2016

Resolução da Mesa Diretora da Câmara Municipal nº. 246/2016

Originária do Requerimento nº. 039677, de autoria do vereador Mauricio
Gasparini (PSDB) e apresentado em Plenário no dia 14 de junho de 2016, foi
aprovado na mesma data, originando o Projeto de Resolução nº. 289/2017, de
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Cumpridas as regras regimentais, pelas lideranças partidárias, foram
indicados os vereadores Mauricio Gasparini (PSDB), Maurílio Romano (PP) e
Marcos Papa (Rede). A Resolução n. 246, de 01 de julho de 2016 foi publicada no
Diário Oficial em 12 de julho de 2016.



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

A CEE foi devidamente instalada, na forma regimental, em 14/07/2016, com
a presença dos vereadores Maurício Gasparini, Maurílio Romano e Marcos Papa,
integrantes iniciais da comissão.

Através do Ato da Mesa nº 21, de 09 de maio de 2017, o membro inicial
Maurílio Romano foi substituído pelo vereador Paulinho Pereira (PPS), em razão
do fim do mandato parlamentar do primeiro.

Em reunião realizada em 23/05/2017, já com a presença dos novos membros
da CEE, foi feita a reinstalação oficial da comissão, na forma regimental.
Deliberou-se sobre oficiar autoridades responsáveis sobre as ações de instalação
do Poupatempo Ambiental no Estado de SP.

Em 26/05/2017, o Exmo. Deputado Estadual Welson Gasparini, a pedido da
comissão, requereu audiência com o Exmo. Secretário Estadual de Meio
Ambiente, para tratar do assunto. A reunião jamais foi agendada pela pasta
estadual.

O mesmo deputado requereu audiência com o Exmo. Sr. Diretor Presidente
da PRODESP, em 13/06/2017, reunião também não agendada, com a justificativa
de que o assunto não era de competência do órgão.

Em 04/06/2017, o Presidente da CEE entregou diretamente ao então
Secretário Estadual de Meio Ambiente, Maurício Brusadin, por ocasião da visita
deste a cidade de Ribeirão Preto, o Ofício GB 296/2017, com o pedido final que a
cidade de Ribeirão Preto recebesse uma unidade do Poupatempo Ambiental,
objetivo estudado pela comissão.

Em 04/09/2017, o próprio Secretário Estadual de Meio Ambiente, a época,
noticiou que a cidade de Ribeirão Preto receberia uma unidade do Poupatempo
Ambiental, como amplamente noticiado pela imprensa e cujas matérias estão
encartadas nestes autos.

Já em 19/09/2017, mediante INDICAÇÃO 002727, 0 Presidente desta CEE
indicou ao Executivo Municipal que disponibilizasse uma área onde a unidade do
Poupatempo Ambiental pudesse ser devidamente instalada.
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Estado de São Paulo

O referido documento recebeu como resposta da Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão Pública, que a Administração Municipal já estava tratando
do assunto, com vista a providenciar local apropriado para instalação do
Poupatempo Ambiental.

A efetiva instalação da unidade em Ribeirão Preto aguarda trâmites
burocráticos, administrativos e viabilidade orçamentária por parte da Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto. Junto ao Governo Estadual, já houve sinalização de

que Ribeirão Preto receberá uma unidade do programa.

Diante disso, entendo que os trabalhos da comissão lograram êxito, ou seja,
o objetivo da CEE foi alcançado, não restando mais estudos ou diligências a fazer.

Cumpridas as formalidades e prazos regimentais, assinam.

”_, M,

Wifi-imo PEREIRA
Vereador

Vereador


