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ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SOBRENÃO UTILIZAÇÃO DE
PRÉDIO PÚBLICO DO ANTIGO “NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE", VISANDO A DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO
PRÉDIO PÚBLICO PARA FINS DE ATENDIMENTO A DEMANDAS LIGADAS
A INFÂNCIA E A JUVENTUDE, ASSIM COMO O APROVEITAMENTO PARA
AS INSTALAÇÕESDOS DEMAIS ÓRGÃOSDA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, NO DISTRITO DE BONFIM PAULISTA — RESOLUÇÃO Nº
aporT.

DILIGÊNCIA EXTERNA:

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2018, às 15:00 horas, reuniu-se a
Comissão Especial de Estudos - CEE, com a presença do seu Presidente
Vereador Paulinho Pereira (PPS) e dos membros, Vereadores Renato Zucoloto
(PP)eJoão Batista (PP), para fazer uma visita ao prédio, situado no Distrito de
Bonfim Paulista, bem como fazer uma vistoria no local, para avaliara situação
do citado prédio público municipal e debater soluções para a reforma e
destinação do mesmo. A GEE, foi acompanhada pela TV Câmara, além de
outros órgão de imprensa de nossa cidade. Estiveram presentes também,a
convite do Presidente da Comissão, representantes do Poder Executivo,a saber:

Secretária Municipal da Educação, Professora Luciana Andrade Rodrigues;
Senhor Marcus Vinicius Moreira de Carvalho, Secretário Municipal da Casa Civil

e Administrador Regional de Bonfim Paulista, Isabella Carvalho Pessott,
Secretária Municipal da Cultura; representante da Secretaria Municipal de
Esportes.

Os representantes do Poder Executivo, informaram aos vereadores que está em
andamento para ser implantado no local, o Projeto Integra, que conta com
parcerias da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes. Informaram aindaque,
já existe um grupo de investidores privados interessados queestão aguardando
os pareceres jurídicos para avaliar as formas legais de atuação. Está definido
“que os investidores atuarão inicialmente na reforma e manutenção do prédio. Os.

projetos socioculturais a serem implantados, irão contemplar a população em
diversos níveis e vão da prática de esportes, atividades culturais, educacionais,
preservação ambiental e demais atividades que ainda estão em estudos e
tambémserão desenvolvidos com parcerias com ONG's. Foi comentado acerca/
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do Projeto Integra; sendo que os Vereadores solicitaram maior empenho das secretarias
envolvidas, para que num curto espaço de tempo, possamos devolver o espaço para a
população. Por fim, o presidente dessa CEE agradece a todos os presenteséencerra
a reunião. A integra dessa Reunião, com todas as perguntas, manifestações dos
vereadores membros dessa CEE, bem comoas manifestações dos representantes do
Poder Executivo, foram gravadas em mídia áudio visual que encontra-se anexada aos.
autos, fazendo parte integranto dessa ata. Nada mais havendo, nem interessados em
se manifestar, a reunião foi encerrada às 17:15 horas, da qual para constar, eu Emir
Aparecida Martins Paulino, servidora desta CMRP, lavrei a presente ata, que foi
elaborada nos temos da Resolução nº 46/2018, que depois de lida e aprovada, vai
assinada pelo Presidente desta CEE

PAULINHO PEREIRA

Presidente


