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Aos três dias do mês de abril de 2018, às 16:30 horas, na sala de Comissões da
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniu—se a Comissão Especial de Estudos,
instituída pela Resolução nº 24/2018, para Analisar e Estudar Alternativas para
Adequada Manutenção de Praças Públicas no Município de Ribeirão Preto,
tendo como Presidente o Vereador Adauto Marmita e membros os vereadores
Isaac Antunes (PR), Bertinho Scandiuzzi (PSDB) e Fabiano Guimarães (DEM).
O Presidente da Comissão inicia os trabalhos agradecendo a todos os presentes
e em especial os vereadores Fabiano Guimarães e Bertinho Scandiuzzi,
membros aqui presentes. Faz um breve relato dos motivos que o levaram a criar
esta Comissão de Estudos. Em seguida, passa a palavra ao vereador Bertinho
Scandiuzzi que cumprimenta a todos, e agradece pelo convite recebido para
participar dessa Comissão, tendo em vista que sempre teve muita preocupação
com as praças e nossa cidade. Diz que as praças estão completamente
abandonadas, em especial as praças dos Campos Elíseos. Diz que conversando
com moradores do Jardim Independência, conseguiu com a colaboração dos
moradores, reformar e manter aquela praça. E assim também estão fazendo com
outras praças, inclusive estão contando com parceria da iniciativa privada. Todos
estão ajudando, a população, as empresas e só a Prefeitura parece que não está

& preocupada com as praças de Ribeirão Preto. Portudo isso, diz que faz questão
de participardessa Comissão e quer colaborar com todas as ações dessa CEE.
Em seguida, falou o vereador Fabiano Guimarães, que cumprimentou a todos e
parabenizou o vereador Marmita pelo trabalho que está desempenhando nessa
casa. Disse que é fundamental ter uma praça bem cuidada, tanto para o lazer,
como para o convívio social e familiar. Disse que as praças sempre foram bem
cuidadas, no decorrer dos anos, em vez de progredir, estão regredindo, pois hoje
as praças estão abandonadas, servindo como depósito de lixo. Seria necessária
uma parte ínfima do orçamento para manter as praças. Colocou—se à disposição
dessa Comissão para todos os trabalhos que se fizerem necessários. Na
sequência, o vereador deu ciência aosmembros da Comissão, de um ofício
recebido do Vereador Isaac Antunes, solicitando sua exclusão dessa Comissão.
Requereu ainda, que o ofício seja anexado aos autos. Em seguida, o vereador
Marmita declarou INSTALADA a presente Comissão de Estudos e agradeceu a
todos pelo apoio e pela presença. Essa reunião foi integralmente gravada em
mídia audiovisual e encontra-se anexada a essa, fazendo parte integrante da
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presente ata. Assim, nada mais havendo e nem interessados em se manifestar
a reunião foi ence '. ª 17 00 horas, da qual para constar, eu EmirAparecida
Martins Paulino (: ' au,-£ “Ari/vrei a presente ata que depois de iida e
aprovada vai assinada pelo Presidente da CEE.
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