
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE RELAÇÕES

INTERNACIONAIS

Aos 26 (vinte e sis) diasdo mêsde agosto de 2020, às 16:30min no Plenário desta
Câmara Municipal, reumivse à Comissão Permanente de Relações Iteacionis nos
temos da resolução nº1742015(Regimento Intemo. CMRP aliado pela resolução
5908/2020) bem como do Ato da Presidência 18932020, qual, nomeou como vereadores
membros: Fabiano Guimarães, Dr. Luciano Mega e Andr Trindade, Sendo que, presidiua
reunião vereador propanente da resolução Fabiano Guimarães na companhia do vereador
membro dr. Luciano Mega ambos presentes no Plenário(in loco) desta CMRP, justificadaaausência do vereador membro André Trindade, Iniciado a reunido o vereador membro
FabianoGuimarães fez s considerações sobre osobjetivos da Comissão Permanentequé
criar um sistema de tea promovendo canal de comunicação mais esteio relacionado à
matéria de Relações Inemacionais ente o Poder Público « Privado, voludo para a

ação e etrlura daquelas insttições que já operamem nosso município, e outro
pilar é fomentar o masketing nacional e intemucional dos ativos do município e região,
Destacou os poros apresentados elos convidados na reunião de nslação acorda nodia
17 de julho de 2020 nesta Casa Legislativa, Resaltando que o objetivo desta reunião é
promover a eleição das funções de presidemo « vicoprsidene desta Comissão
Permanente. Com a palavra o vereador membro dr. Luciano Mega fez também suas
considerações sobre 0 objetivos desta Comisso Permanente com destaquena: interface
este outras Comissões Permanentes da Casa principalmente com à Desenvolvimento
Econômico, apoiando o Poder Executivo valorizando o imerâmbio de stores como à
medicina, educação, esporte, entretenimento, agronegócio, mencionandoa participação dos
convidados na primeira reunião. O vereudor membro Fabiano Guimarães destacou as
quatro funçõesdo vereador:criar leis; fiscalizar se as regras estão sendoaplicadas; julgar
as contas doPrefeito: judar o Poder Executivona implamação das polca públicas. Com
iso, passou para votação em que fo elito o vereador membro Fabiano Guimardes para
função de president, o qual, aceitouoencargo. Feio ss,fi indicado o vereador membro
Luciano Mega para o exercício da função de vice-presidente que aeiou também ese
encargo. Com à palavra, o vereador membro Luciano Meg retroa participação da
pepulação para apostar sugestles e críticas tendo propósito de propagar 0 nome do
munepio intemacionlmete. Retomando à palava O vereador presidente, destacou
tembém que estão sendo elaborados mateiis de divulgação da crição desta Comissão em
outras Tnguas,j gravado o video em inglês, tendo our açõesem andamento, Nadamais
havendo, nem ineresseds em se manifestar, rebãofiencerada às IGhss2min, da
qual para constar, cu Luiz Femando Peres servidor designado desta
OMR, lavrei à peseat, em que à integraSÉencontra-se gravada em mídia
áudio visual e faz parte desta aa, nos temos dky Resoluções 1º174/2015 « 462018,
pocendoOser Sisudizada por omeio do calhp:youtubecomiateh? aireGUIMARÃES

eador presidente


