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REQUERIMENTO Nº2057/2018 - INSTALAÇÃO “::--14/(]up:RrAos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018, às 21:05 horas, reuniu-se”
na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na Sala dos Vereadores do Plenário
desta Casa de Leis, os vereadores membros da Comissão Especial de
Estudos, tendo como objeto PARA ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DAS
LEIS E PLANOS REFERIDOS NO ARTIGO 177 DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO
DIRETOR DE RIBEIRÃO PRETO (PLC 68/2017), publicado no DOM da
edição de 15/05/18 integrada pelos seguintes vereadores membros:
presidente o Vereador Fabiano Guimarães e membros Jean Corauci, Jorge
Parada, Isaac Antunes e André Trindade. Estando nesta reunião
justificadamente ausentes os vereadores membros Isaac Antunes e Jorge
Parada. E que o presidente da CEE agradecendo primeiramente os presentes
fez breve relato dos motivos que justificaram o pedido da presente CEE
reiterando aqueles expostos no requerimento nº2057/18 em resumo quais
são: analisar os planos e peças que regulamentaram o Plano Diretor que
deverão serem entregues para votação nesta Casa de Leis nos próximos
12(doze) meses e depois mais 03(três) peças concluindo 15(quinze) peças no
total no prazo total de 24(vinte e quatro) meses. Então esta Comissão tem
esses objetivos pela gravidade e importância destas leis e planos em que
alguns deverão serem elaborados do zero e alguns revisados. Sendo que, em
breve será apresentado o cronograma de trabalhos desta CEE. Com a
palavra o vereador membro André Trindade, fez os agradecimentos de praxe
e destacou o momento importante vivenciado pela cidade que foi a aprovação
do Plano Diretor em que o município ficou 15(quinze) anos sem a revisão do
Plano Diretor e a oportunidade que está CEE terá de acompanhar passo a
passo a elaboração das leis complementares que podem levar Ribeirão Preto
ao desenvolvimento, tendo diretriz e planejamento para seu futuro, tudo será
acompanhado e centralizado nesta CEE, fará com que a Câmara possa
compreender e avaliar o projeto nesta CEE, sem que receba somente os
projetos para votar sem analisar com calma retirando o afogadilho na análise
técnica dos projetos, agindo pari passu com governo municipal neste
momento importante da cidade de Ribeirão Preto. Com a palavra o vereador
membro Jean Corauci fez os agradecimentos de praxe, destacou a
importância desta CEE em verificar todos os pontos e dúvidas decorrentes do
Plano Diretor sendo um anseio da própria população há muito tempo,
cabendo a esta CEE se aprofundar na revisão e elaboração destas leis. O
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vereador presidente reiterou que o cronograma prévio será ofertado
oportunamente apresentado para a sociedade declarando oficialmente
INSTALADAarespectiva Comissão Especial de Estudos. Por fim, o vereador
presidente da CEE agradeceu a todos os presentes, encerrando a reunião, a

qual, foi gravada integralmente sem edição em mídia áudio visual e
encontra-se anexada aos autos, fazendo parte integrante dessa ata. Nada
mais havendo, nem interessados em se manifestar, a reunião foi encerrada às
21:08 horas, da qual para constar, eu Luiz Fernando Peres ( )

auxiliar legislativo desta CMRP, lavrei a presente ata, que foi elaborada nos
termos da Resolução nº 46/2018, que depois de lida e aprovada, vai assinada
pelos vereadores membros desta CEE presentes nesta reunião.
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