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Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2019, às 14:42hs, na Sala de
Comissões desta Casa Legislativa, reuniu-se a COMISSÃO ESPECIAL DE
ESTUDOS (CEE), destinada a ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO E
INSTALAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DO PROJETO BOM PRATO DO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos da Resolução Nº
11/2017. Preside esta Comissão, o vereador Igor Oliveira (MDB), tendo ainda
como membros os vereadoresAdauto Marmita (PL) e Jean Corauci (PDT), todos
presentes à reunião. O Presidente Igor Oliveira abre a reunião agradecendo aos
presentes, destacando ser esta a nona oitiva, hoje voltada a oitiva do Secretário
Municipal de Assistência Social, Guido Desinde Filho. Observou que desde o
inicio do trabalho desta 17ª. Legislatura os vereadores sonharam com a
instalação da segunda unidade do Bom Prato. Isso chegou a ser anunciado pelo
então Governador Geraldo Alckmin, tendo assinado um documento no Palácio
dos Bandeirantes. Igor destaca que a ideia sempre foi instalar essa segunda
unidade próximo ao Hospital das Clínicas, resumindo em seguida o Presidente
o trabalho feito pelos membros da Comissão até agora, um trabalho “firme e
muito coerente", ressalta Igor. O vereador adianta que agora chega uma
informação que o “Bom Prato HC" não será mais instalado no local outrora
escolhido, e em razão disso a reunião hoje para ouvir o Secretário Guido Desinde
Filho, que agradece o convite e informa que veio esclarecer a situação, e como
Secretário “estranhou" um pouco a parte burocrática que existe no setor público,
e que desde 2009 sempre foi objetivo buscar uma nova unidade do Bom Prato
próximo ao Hospital das Clínicas, ainda na outra gestão, da ex—Prefeita Dárcy.
Sobre o local na Rua Capitão Pereira Lago, a equipe do setor de obras não
aprovou, por ser área de contenção de água. Esclarece que estudos estão sendo
feitos, e sobre o novo local onde irá se instalar o restaurante, informa que a
Administração está avaliando e definindo um local ainda mais próximo do HC,
mas que no momento não pode informar onde, para se evitar especulação.
Informa já ter em mãos o projeto básico de como seria o restaurante, que será
instalado em uma área privada. Diante da negativa do Secretário Guido em dizer
à CEE onde é a área em que se estuda a instalação de uma nova unidade do
Bom Prato, 0 Presidente da CEE insiste que esse local seja revelado, até em
respeito ao trabalho desenvolvido pela Comissão e que se iniciou em 2017.
Questionado pelo vereador Jean Corauci se a Prefeitura tem recursos para
construir essa obra, o Secretário informa que a Prefeitura pretende ter esse
projeto funcionando o mais rápido possível, observando que “as coisas estão
andando", e que “vai sair o Bom Prato”, é um “compromisso", e que tudo é
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questão de tempo, dando certeza que a segunda unidade do Bom Prato será
instalada. Destaca que as Secretarias envolvidas, Planejamento e Obras, estão
trabalhando nesse sentido, cuidando de todas as tratativas. O Presidente Igor
Oliveira sugere a CEE a convocação, para oitiva, do Secretário de Planejamento
e Gestão Pública, até para que esse esclareça o andamentodesse processo. O
Secretário Guido observa que a área do terreno passa de 1.000 metros, é
suficiente, e a distância será diminuída em 400, 600 metros. O vereadorAdauto
Marmita pede que a Prefeitura respeite essa CEE, duvidando que algum um
empresário faria a doação desse material ”de graça", sugerindo, inclusive, que a
Comissão seja transformada em uma CPI. O vereador Marmita pergunta se em
2020, pode—se contar com esse Bom Prato, e Guido observa que é preciso
aguardar os trâmites, o projeto executivo, mais licitação, estimando cincomeses
o tempo a ser percorrido nesse processo. Guido observa que, muitas vezes,
empresários querem ajudar em equipamentos sociais, mas pedem anonimato, e
isso precisa ser respeitado. Sobre o salão da Capitão Pereira Lago, Guido
responde que as tratativas com o proprietário, informa que o Sr. Jesus já está
ciente do fato que houveram mudanças. Guido destaca que até amanhã, será
informado o local onde será instalado o restaurante Bom Prato, observandoque
a CEE pode ter certeza que o empenho e grande para que essa unidade do Bom
Prato seja instalada nas imediações do Hospital das Clínicas em breve. Marmita
e Jean Corauci manifestam-se pedindo agilidade na instalação do Bom Prato no
HC. Em seguida, a palavra foi concedida ao munícipe Carlos César Macedo
destaca que “o Bom Prato é outra enganação”, e que isso é mais uma mentira,
tendo muita “enganação" em Ribeirão Preto, destacando problemas na área
social em Ribeirão Preto. A íntegra da manifestação do cidadão encontra—se
gravada em anexo. Marmita, em seguida, diz que concorda que o Bom Prato não
será instalado. Ao final, o Presidente Igor Oliveira destaca que todos devem
entenderquais as limitações de trabalho, observando que esta CEE está fazendo
tudo o que ela pode fazer, e que se a CEE não tivesse sido criada, sequer estaria
se falando em segunda unidade do Bom Prato em Ribeirão Preto. O Presidente
disse que tem princípios, e que o que o faz feliz é saber que o Bom Prato estará
em funcionamento, e respeita a opinião de todos, mas tem convicção de que a
palavra empenhada por várias autoridades, do ex-Governador do Estado, do
Prefeito, do Secretário, do atual Governador João Doria, que confirmou na
Agrishow que Ribeirão Preto terá uma segunda unidade do Bom Prato, e que
não pode deixar de acreditar nesse trabalho iniciado em 2017. Um trabalho sério,
afirma Igor, Acredita, principalmente, na palavra das autoridades que “Ribeirão
terá a segunda unidade do Bom Prato", e isso foi assumido em público. Igor
Oliveira ainda comunica que essa CEE deve oficiar a Secretaria de Planejamento
e Gestão Pública questionando onde é o local, qual o valor de mercado, e quais
são as tratativas que estão sendo feitas. O vereador Adauto Marmita ressalta
que acredita no trabalho do vereador Igor, mas que não se ilude e não acredita
que o Bom Prato será instalado, dando o exemplo dos aquecedores da piscina
da Cava do Bosque, que até hoje não foram instalados. A íntegra das
manifestações, das perguntas e respostas prestadas está integralmente gravada
em mídia áudio visual, que encontra-se encanada nos autos em mídia anexa, na
forma da Resolução nº 46/2018. E para constar, nada mais havendo a tratar, a



reunião foi encerrada às 15:28, e eu, Fernando Silvério Borges, servidor
designado, lavrei a presente ata que foi elaborada em con or 'dade com a
Resolução nº 46/2018 e vai com a mídia em anexa, que depois de lida, vai
assinada pelos membros da CEE.
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