
Câmara Municipal de Ribeirão Preto.Estado de São Paulo Cai
ATA DE INSTALAÇÃO- COMISSÃO ESPECIAL DEESTUDOS — CEE

Requerimento nº 5866/2019

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2019às 16:12hs, reuniu-se na Sala de
Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a COMISSÃO ESPECIAL DE
ESTUDOS — CEE / Constituída nos termos do Requerimento nº 5866/2019
promovida pelos Vereadores Orlando Pesoti, Fabiano Guimarães e Isaac Antunes,
destinada à ACOMPANHARE FISCALIZAR A SITUAÇÃO DOS RADARES
MÓVEIS, AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO E DESTINAÇÃO DOS VALORES
ARRECADADOS COM MULTAS PELA TRANSERP.Na reunião de instalação
estiveram presentes os senhores Vereadores, Orlando Pesoti (Presidente da CEE)
e Fabiano Guimarães (Designado Relator),o presidente da comissão justificou a
ausência do Vercador Membro da CEE, Isaac Antunes, por motivos de
representação parlamentar. Agradecendo a presença de todos, Presidente da
comissão especial de estudos Vereador Orlando Pesoti, lembrouos motivos que
levaram a constituição da CEE, franqueandoa palavra ao também membro da CE
Vereador Fabiano Guimarães (Relator), que expós incias dos estudos desta
Comissão, destacando a importância de programas de educação que visem a melhoria
da qualidade no trânsito como ferramenta imprescindível no combate a infrações é
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consequentemente diminuindo acidentes, educando de forma efetiva motoristas
pedestres. O Presidente da Comissão Vereador Orlando Pesoti, encaminhou durante a
reunião o cronograma prévio das atividades que a comissão pretende empreender
durante os estudos, solicitando a anexação do material na Ata da reunião. O

= Presidente da Comissão deixa franqueadaa palavra aos membros e nada mais a ser
acrescentado agradece a todos os presentes, declarando encerrada a presente reunião.Aintegra dessa reunião foi gravada em mídia audiovisual e encontra-se anexada,
fazendo parte integrante dessa ata, Nada mais havendo, nem interessados em se
manifestar, a reunião foi encerrada, da qual para constar, eu, Thiago Cardoso Rosa,

lor desta CMRP, lavrei a presente aly que depois de lida e aprovada, vai
assinada pelo Presidente desta CEE. (N
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