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ATA DA COMISSÃOESPECIAL DE ESTUDOS

PROJETO DE RESOLUÇÃO33/2018

Aos onze dias do mês de março de 2019, às 14:00 horas, reuniu-se na Sala de
Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a Comissão Especial de
Estudos, constituída pelo Projeto de Resolução 33/2018, cujo objeto e' TRATAR
SOBRE A OCUPAÇÃO E DESTINAÇÃO DO LAR SANTANA, sendo
Presidente o vereador Alessandro Maraca (PMDB) e membros os vereadores
André Trindade (DEM) e Elizeu Rocha (PP). 0 Presidente deu início a reunião,
agradecendo a presença do vereador Elizeu Rocha, membro dessa Comissão e
justificou a ausência do vereador André Trindade. Agradeceu ainda a presença de
todos, em especial da convidada Isabella Carvalho Pessotti, Secretaria Municipal
da Cultura, que será ouvida por esta Comissão. Foi ainda convidado para ser
ouvido nessa data o Dr. Edsom Ortega Marques, Secretário do Planejamento do
Município, entretanto, o mesmo não compareceu. Agradeceu ainda a presença do
assessor parlamentar Sr. Dayan Aleixo Miguel, que compareceu a esta reunião
representando o vereador Maurício Gasparini. Agradeceu também a presença do
engenheiro Marcelo Araújo, membro da Associação Amigos do Arquivo
Histórico, bem como do senhor Luiz Rodrigues de Sousa, presidente da
Associação de Moradores da Vila Tibério e do Dr. Roger Spanó Nakagawa,
representando a OAB — 12ª Subseção de Ribeirão Preto. Inicialmente o vereador
Alessandro Maraca fez um breve relato sobre as condições que se encontra o
próprio municipal denominado como “Lar Santana”, bem como, discorreu sobre
sua indignação em ver tal patrimônio público se deteriorando em virtude do
abandono. Em seguida, o Presidente dessa CEE, vereador Alessandro Maraca,
passa a palavra para a secretária Isabella Pessotti, para sua manifestação inicial.
Após, faz uso da palavra o vereador Elizeu Rocha. As manifestações tanto da
Secretária, quanto dos vereadores, encontram-se integralmente gravadas. Em
seguida, o presidente da CEE faz diversas perguntas à depoente, sendo que todas
elas, bem como as respostas, encontram-se integralmente gravadas em mídia áudio
visual que encontra-se encartada aos autos. Após, o presidente da CEE abre a
palavra aos presentes e o Sr. Marcelo Araújo faz uma explanação sobre o
tombamento do imóvel, esclarecendo que ele é apenas parcial, sendo que o imóvel
pode ser reformado, preservando apenas as partes destacadas no tombamento, que
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são: A fachada, as escadas, a capela e o porão. Manifesta ainda o Sr. Marcelo, que
como morador da Vila Tibério, passa todos os dias pelo prédio e pode assegurar
que o mesmo, infelizmente, encontra-se completamente abandonado. Enfim, o
presidente da CEE lamenta profundamente a ausência do Secretário Municipal
Edsom Ortega, que embora convidado por essa CEE, não compareceu e tampouco
justificou sua ausência. Este secretário, em entrevista recente, manifestou que o

“Lar Santana” não está abandonado, contrariando o óbvio. Seria muito bom que
ele estivesse aqui presente para ouvir as pessoas que acompanham e se preocupam
com o prédio. Diz ainda o vereador Alessandro Maraca, que a intenção seria

encerrar hoje essa CEE, mas os membros presentes entendem e deliberam, que

A designarão nova reunião para a oitiva do secretário Edsom Ortega. Por fim, o
presidente da CEE encerra a presente reunião. Esta reunião foi integralmente
gravada em mídia áudio visual e encontra-se anexada aos autos, fazendo parte
integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar e nem interessados em se

manifestar/ reunlao foi encerrada às 15:05 horas e eu Emir Aparecida Martins

Paulino (Hur 'ff,servidora desta ' ' RP, lavrei a presente ata, que foi

elaborada nos termos da Resolução
_,

' oois de lida e aprovada, vai
assinada pelo Presidente desta CEE. «
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