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Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2019, às 17:30 horas, reuniu—se na Câmara
lvlunicipal de Ribeirão Preto, na Sala de Comissões desta casa de Leis, a C omissão
Especial de Estudos, constituída pelo Requerimento nº 3759/19, cujo objeto é

ANALISAR A VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NA AVENIDA DOM PEDRO I E
AVENIDA DA SAUDADE, sendo membros os vereadores Isaac Antures, Igor
Oliveira e Maurício Vila Abranches, todos presentes a esta reunião. Inicalmente
o autor do requerimento, vereador Isaac Antunes, abre os trabalhos,
cumprimentando e agradecendo a presença de todos, em especial aos vereadores

que aceitaram participar desta CEE. Fez um breve relato dos motivos que deram
origem a presente CEE e manifestou que a reunião de hoje destina-se a proceder a
instalação da referida comissão. Manifestou que mesmo com a informação de que
ontem foi aberto os envelopes da licitação do transporte público municipal, isto
não obsta a continuidade dessa comissão, que irá acompanhar o desenrolar do novo
contrato licitatório. Em seguida passou a palavra para os vereadores Maurício da

Vila Abranches e Igor Oliveira. Após as manifestações dos vereadores membros
da Comissão, que encontram-se integralmente gravadas em mídia áudio visual, o
vereador Isaac Antunes, presidente desta CEE, declara devidamente
INSTALADA a Comissão Especial de Estudos para ANALISAR A
VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NA AVENIDA DOM PEDRO I E
AVENIDA DA SAUDADE, nos termos legais e regimentais. Finalizando, o
vereador Isaac Antunes, Presidente desta CEE, encerrou a reunião. A presente
reunião foi integralmente gravada em mídia áudio visual e encontra-se ezicartada
aos autos, fazendo parte integrante desta ata. E por nada mais haver a ser tratado,
a reunião fç'mneprr da às 17:55 horas e eu, Emir Aparecida Martins
Paulino bwc »(g/ servidora desta Câmara Municipal de Ribeirão

Preto, designada para este ato, lavrei a presente ata, em conforniicadz., com a
Resolução nº 46/2017, que depois de lida e aprovada vai assinada. por “odos os
membros dessa CPI.
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