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ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS

Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2017, às 17:30. horas,
reuniu-se na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na Plenário desta Casa de
Leis, os vereadores membros da Comissão Especial de Estudos,
constituída pelo Requerimento nº5297/17, tendo como objeto ANALISAR A
SITUAÇÃO ATUAL DOS PRÓPRIOS DA ANTIGA CETERP, QUE SÃO
OBJETOS DE UMA AÇÃO JUDICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, publicado
no DOM da edição de 25/09/17 integrada pelos seguintes vereadores
membros: presidente Vereador Paulo Modas e membros Fabiano Guimarães
e João Batista, todos presentes nesta reunião. E que o presidente da CEE
agradecendo os presentes fez breve relato dos motivos que justificaram o
pedido da presente CEE reiterando aqueles expostos no requerimento
nº5297, principalmente pela inexistência da contrapartida pela TELEFÔNICA

que seria revertido para o pagamento dos alugueres da Prefeitura,
agradecendo pela companhia nesta CEE dos vereadores membros Fabiano
Guimarães e João Batista. Com a palavra o vereador membro Fabiano
Guimarães fazendo
agradecimentos de estilo, fez as ponderações sobre a
matéria referente às indagações dos municipes referente aos prédios da
primeira vista estão abandonados, e através da CEE
antiga CETERP que
privatização
poderá ser observado porque quanto da alienação das ações
da CETERP porque estes prédios não retomaram para prefeitura identificando
o motivo para que foi vendido e se deveria ter retomado para os cofres
municipais trazendo os modelos de contratos de alienação da CETERP que
foram aplicados naquela época, com isso este ativo dos imóveis fazia parte
dos ativos da privatização ou se estes prédios deveriam retornado aos cofres
municipais, e a segunda pergunta é referente ao fato do que será feito destes
cidade,
serão revertidos a utilidade
prédios que estão em áreas nobres
social dos mesmos, em que a empresa privada que detém a propriedade
destes imóveis que apresente o plano de ocupação, ação e utlização destes
imóveis por
só ou com convênio com Poder Público Municipal em respeito
ao próprio Estatuto das Cidades, como a própria possibilidade de
reversibilidade destes imóveis a Prefeitura Municipal, se comprometendo pelo
melhor desenvolvimento destes estudos. O vereador membro João Batista,
fazendo
agradecimentos de estilo, principalmente pelo convite para compor
a respectiva CEE. é oportunidade para responder os questionamentos
relacionados aos ociosos prédios da antiga CETERP, em face da
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necessidade de construção de creches, e estes prédios poderiam ser
destinados para este fim, norteado pela transparência destas questões que
são obscuras, reafirmando o compromisso com a matéria. O vereador
presidente retomando a palavra reiterou a necessidade de fiscalizar este
patrimônio e que desde quando a CETERP foi vendida há 18(dezoito) anos,
estes imóveis não foram objetos da venda da CETERP, por isso o objetivo
desta CEE é buscar respostas para estes questionamentos referente aos
imóveis da CETERP, destacando que os mesmos retornem ao município ou
seja realizado o ressarcimento financeiro aos cofres municipais, ofertando
novamente a palavra aos vereadores membros os mesmos reiteraram as

a

respectiva CEE
primeiras indagações. Declarando oficialmente INSTALADA
e oportunamente a relatoria será designada. Nada mais havendo foi
17:50 horas, da qual, para
encerrada a reunião de instalação da CEE,
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constar lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada vai por todos
assinada, sendo gravada integraiiênto or meio audiovisual, a qual foi mim
) auxiliar legislativo cargo efetivo
digitada Luiz Fernando Peres(
desta CMRP.
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