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RESERVATÓRIOS) DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Na presença dos
Vereadores Boni e Marinho oPresidente cumprimentou os presentes, explicou a todos o

objeto desta CEE, passando a palavra ao Vercador Marinho Sampaio que cumprimentou os
presentes, agradeceu o convite do Ver. Bertinho para compor esta CEE, que pretendem trabalhar
para que o objetivo da Comissão seja atingido, que tem conhecimento dos trabalhos desenvolvidos
pelo DAERP e assimpretende colaborar para trazer resultados para a cidade, Vereador Boni
cumprimentou os presentes, manifestou que estaéuma CEEmuito importante, que é à única da
qual participa na Casa, que pretende não somente aprofundar os estudos com relaçãoàperda de
água mas queéfundamental deixar claro conceitos relacionados as perdas e demais problemas
estruturais, fisicos e culturais, que acredita que esta será uma CEE que trará importantes frutos e

que quer colaborar, parabenizandoa iniciativa do Vereador Bertinho. O Presidente agradeceu aos
membrospela colaboração, que estámuito satisfeito com a composição da CEE, que tem a certeza
de que farão umótimo trabalho, acrescentou que atualmente a cidade vem sofrendo drasticamente
com o problema de falta de abastecimento de água, é que certamente as perdas que ocorrem ao
longo da rede contribuempara tal situação, que a abertura de mais poços artesianos não será capaz,
de solucionar o problema da faltade abastecimento na cidade, que é preciso estudar, procedendo
oitivas de técnicos, efetuando o levantamento de estudos « por fim propor soluções para que a
problemática vivenciada no Municipio seja resolvida,oque certamente gerará um ganho
Assim, o Presidente declarou a CEE deveINSTALADA nos termos legais e regimentais,
após, nada mais havendo, nem interessados emXemanifestar, a reunião foi encerrada, da qual para
constar, eu Patrícia MidoriKimura id à ra designada para este ato, lavreia

je ata que após lida e aprovad: Pelo Presidente da CEF
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