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ATA DA COMISSÃ

Dia 31 de agosto de 2021 — Ins
Requerimento 5676/21

Aos trinta e umdias do mês de agosto de2021, às 16:45 h. noPlenário da
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniu a Comissão Especial de
Estudos para acompanhar o processo de implementação da UPA

o Verde no município de Ribeirão Preto, criada pelo
imento 5676/2021. Integram esta CEE,os Vercadores Sérgi

rbinato, Matheus Moreno e Franco. O Vereador Sérgio Zerbinato inici
os trabalhos, cumprimentando e agradecendo a presença de todos, e
informa quea dará início a INSTALAÇÃO deuma comissão especial de
estudos paraacompanhar a instalação da UPAdo Ribeirão Verde, que foi
uma promessa de campanha do prefeito Duarte Nogueira para ser
implantada neste ano de 2021, porémno seu segundo mandato o prefeito
já anuncioua mudançadoprazode entrega e até mesmoolocal para sua
construção. O local que seria a antiga Escola Domingos Angerami foi
ubstituído por um terreno aoladoda Igreja Santa Rita. Fala sobre a
importância da construção desta UPA para todos os moradores do
complexo do Ribeirão Preto e ao entorno, principalmente devido a
distânciae a dificuldade parao atendimento aos moradoresda região. Esta
comissão também foi pensada porser umadas prerrogativas do Poder
Legislativo em acompanhar e fiscalizar as ações do Poder Executivo. O
vereador Sérgio Zerbinato informa que a comissão será presidente pelo
autordo requerimento. Overeador Sérgio Zerbinato passa a palavra ao
vereador Mathues Moreno que cumprimenta a todos os presentes e
agradece o convite em participar a desta comissão e parabeniza ao
vereador pela criação desta comissão. O vereador Franco cumprimenta a
todos os presentes e fala sobre a importância de se ter uma unidade de
aúde implantada em umbairro e agradece pelo convite em participar
desta comissão. O vereador Sérgio Zerbinato abre 0 convite para a
relatoria da Comissão, o vereador Matheus Moreno

se
pronuncia

favorável ao convite e semse opor o vereador Franco concorda com à
questão, ficando com a vice-presidência desta comissão. O então
presidente da comissão informa à todos que em conjunto será elaborado
um cronograma de trabalhoe as sugestões de temas e de oitivas que serão



realizadas, e abre a palavra para considerações finais. Os vereadores
membros da comissão agradecem mais uma veza participação nesta
comissão e se colocam a disposição para auxiliar. Agradecendo atodos os
presentes, o presidente declara regimentalmente INSTALADA esta
comissão, encerrando a presente reunião. Aintegra dessa reunião foi

gravada emmídia áudio visual e encontra-se anexada, fazendo parte
integrante dessaata. Nada mais havendo, nem interessados em se
manifestar, à reunião foi encerrada às 17:03 h, da qual para constar, eu
Adélia Maria Rodrigues CCC((4 servidora desta CMRP, lavrei
a presente ata que depois de provada, vai assinada pelo Presidente
desta CEE,

VEREADOR SÉRGIO ZERBINA
PRESIDENTEDA CEI


