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Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2018, às 15:28 h. na Sala de
da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniu a Comissão Especial de Estudos
visando a análise e acompanhamento de contratos de concessões e permissões da
municipalidade, conforme especifica e dá outras providências, nos termos da
Resolução nº 83/2018. Integram esta CEE, o Vereador Alessandro Maraca —

Presidente e os Vereadores Elizeu Rocha e Jean Corauci - Membros. O Vereador
Alessandro Maraca inicia os trabalhos, cumprimentando e agradecendo a presença de
todos, em especial dos vereadores membros dessa Comissão Elizeu Rocha e Jean
Corauci e diz que a reunião de hoje se destina a proceder & INSTALAÇÃO dessa
Comissão.0 Presidente da CEE, faz um breve relato sobre a abertura desta comissão,
que pretende vislumbrar se neste período de concessão, foi realmente a contento os
serviços oferecidos. Se as permissões existentes na cidade pela Prefeitura tem
serviços prestados à comunidade de forma satisfatória. No uso da palavra o Vereador
Elizeu Rocha, cumprimenta a todos, agradece ao presidente pelo convite em fazer
parte da CEE e faz um breve relato sobre a importância dos estudos que serão
realizados devido a várias concessões feitas pela Prefeitura, afirma que o papel do
legislativo e' fiscalizar os serviços prestados à população. No uso da palavra o
Vereador Jean Corauci, cumprimenta a todos, agradece ao presidente pelo convite em
fazer parte da CEE e faz um breve relato sobre a importância dos estudos que serão
realizados, acredita que no final desta comissão trará respostas a população. Neste ato
o presidente reafirma a importância dos trabalhos desta comissão, confirmando que a
população não deve continuar pagando por serviços não prestados, e que todas as
atuais concessões serão analisadas, apontando melhorias ou ate' mesmo rescisões
contratuais no caso de desacordo com o serviço, trazendo assim beneficios para a
população bem como para a Prefeitura. Agradecendo a todos os presentes, o
presidente declara instalada esta comissão especial de estudos. A íntegra dessa
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 foilencerrada às 15:45 h, da qual para constar, eu Adélia Maria Rodrigues
Lima [
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g servidora desta C e' , lavrei a presente ata que depois de lida
e aprovada, vajºassinada pelo Presidente (1
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