
imara Municipal de Ribeirão Preto
SERES Co]

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DEINQUÉRITO (CPI) PARA APURAR RESPONSABILIDADE DECRIMEAMBIENTAL NO CÓRREGO RIBEIRÃOPRETO NO MUNICÍPIODERIBEIRÃO PRETO

Requerimento nº 6.131/2020

Aos sete dias mês de agosto de 2020, às 15h06 no Plenário da Câmara Municigel deRibeirão Preto, a COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) PARA APURAR.RESPONSABILIDADEDE CRIME AMBIENTALNO CÓRREGO RIBEIRÃO 7]NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, criada pelo Requerimento n. 6.131/20 e Ato daPresidência nº 94, de 28 de julho de 2020. Integram essa Comissão Parlamentar deInquérito os vereadores Maurício Gasparini, Lincoln Fernandes, João Batista, França eMarcos Papa. Ausência justificada do vereadorLincoln Fernandes. O vercado: Maurício
Gasparini, presente em Plenário, iniciou a reunião agradecendo a todos, informando queem razão da pandemia, a reunião é realizada de forma remota, por videoconferência,Explicou os motivos da instalação dessa CPI, destacando que a mesma teve como fatopreponderante uma triste notícia, que foi o córrego Ribeirão Preto teve uma contaminaçãodias atrás, observando que a missão dessa CPI é punir exemplarmente os criminosos quefizeram isso. Manifestam-se, em seguida, os vereadores João Batista, França à MarcosPapa, todos destacando a importância da abertura dessa Comissão, lembrando Marcos Papaque as imagens que vieram a público do fato são “pavorasas”, chamantto a atençãopara àapidez que essa comissão foi aberta. O vereador Maurício Gasparini junta documentos aosautos, qual seja, publicações dos fatos noticiados pela imprensa, Os membrosda CPIdecidem, por unanimidade entre os presentes, que à presidência ficará como propenente,vereador Maurício Gasparini. Elegem ainda como Vice-presidente o vereador Jaão Batista,

& a relatoria cabendo ao vereador Marcos Papa. Os membros aprovam, para « próximasteuniões,a oitiva do Diretor Regional da Cetesb, Sr. Otávio Okano, e também à SecretáriaMunicipal de Meio Ambiente, Sra, Sônia Vale, O presidente da CPI observa que o grandealvo da CPInão é Cetesb, não é o DAERP, nem a Secretaria de Meio Ambiente, mms simchegar aos criminosos que cometeramesse delito e formar uma frente de combate aoscrimes ambientais da nossa cidade, utilizando todos os instrumentos fiscalizatórios àdisposição. Ao final, o Presidente declargu oficialmente instalada à CPI, e tada maishavendo a informar oudeliberar, encérrou a reuniãoàs 15h26. À integra dessa reunião foigravada em mídia áudio-visual (ánexa), fazendo parte integrante dessa ata, ne forma daResolução nº 46/2018, Eu, Femando Silvério Borges auxiliar legislativodesignado, lavrei a presente” ata que depoi
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