
Municipal de Ribeirão Preto

ATA DA COMISSÃOESPECIAL DE ESTUDOS
Dia 12 de Fevereiro de 2019

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2019, às 16:20 h. na Sala de Comissões da
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniu a Comissão Especial de Estudos para
ANALISAR, PROPOR E ACOMPANHARA EXECUÇÃODE MEDIDAS DE
SEGURANÇA NAS UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLASMUNICIPAIS, nos
termos da Resolução nº 56/2018. Integram essa CEE, a Vereadora Gláucia Berenice
(PSDB) — Presidente e os Vereadores Fabiano Guimarães (DEM), Orlando Pesoti
(PDT) e Maurício Vila Abranches (PTB) - Membros. A vereadora Gláucia Berenice,
Presidente dessa Comissão Especial de Estudos, inicia os trabalhos cumprimentando
e agradecendo a presença de todos, em especial dos vereadores membros dessa
Comissão aqui presentes, Fabiano Guimarães e Maurício da Vila Abranches. A
Presidente ainda justificou a ausência do vereador Orlando Pesoti, que não pode
comparecer por estar cumprindo outros compromissos. Em seguida passou a palavra
aos vereadores presentes para suas considerações iniciais, sendo que ambos
discorreram sobre a preocupação que devemos ter com a segurança dos próprios
municipais, em especial com as escolas e unidades de saúde. Em seguida, a vereadora
Gláucia diz que convocou esta reunião, para deliberar junto com os demais membros
desta Comissão, a possibilidade de fazer uma reunião com um representante de uma
empresa, que desenvolveu um software de monitoramento muito eficiente na questão
preventiva de segurança, bem como na gestão educacional, que inclusive já está sendo
utilizado por outros municípios. Sugeriu a presidente da Comissão, vereadora
Gláucia, que sejam convidados para participar da reunião com o consultor da
empresa, o pessoal da SUPERA, que pode ajudar a encontrar uma solução para o
nosso município. Sugeriu ainda, convidar os gerentes das unidades de saúde, os
diretores das escolas e podemos também convidar 0 DAERP, que enfrenta muitos
problemas com furtos de fios e de bombas, para que possamos todos conhecer essa
tecnologia. Com a aprovação de todos os membros presentes, ficou deliberado que a
reunião serámarcada e divulgada para todos os interessados. Em seguida, a presidente
da CEE, vereadora Gláucia Berenice, agradece a presença de todos e encerra a
presente reunião. Esta reunião foi gravada em mídia áudio' visual e encontra-se
anexada, fazendo parte integrante dessa ata. Nada mais havendo, nem interessados
em se manifestar, a reunião foi 91368de& às 6:40 h., da qual para constar, eu Emir
Aparecida Martins Paulino

, ““ MerVTClora desta CMRP, lavrei a
presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pela Presidente desta CEE.
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