
Câmara Muni pal de Ribeirão Preto
+ DA COMISSÃO PERMANENTE DE ESPORTE, CULTURA E

LAZER

os 30 (trinta) dias do mêsde setembro de 2021, às 15hl4min, utilizando a plataforma de
fetência, tendo em vista a situação de pandemia e calamidade pública decretade

Naunizipio de Ribeirão Preto em rezão da COVID-I9, reuniu-se no Plenário deste
Manicipal à Comissão Permanente de Esporte, Cultura e Lazer nos termos de

o nº] T4201S(Regimento Intemo CMRP), bem como do Ato da Presidêncic

o case, nomeou osvereadores membros: Matheus Moreno (presidente), Dude

12» (vice-presidente) e Isaac Antunes. Havendo quórum, na forma regimental. O
dos presiderte Maticus Moreno presente no Plenário na companhia da vereador:

Dada Hidalgo, iniciou a 6º reunião fazendo as considerações e agradecimentos
, justificardo a ausência do versador membro Isaac Antunes, e denominando<

eaça e persieipação dos integrantesFlávio Racy e Sheila Brandão do mandato coletivo
as Vozes, Em que o vereedor presidente promovea a leitura da resposta dz.

tez. Municipal ao requerimento nº4114/2021 de autoria do próprio vereador
feto, referente aos estudos sobre o uso turístico e preservação do ramal ferroviário de

ão Preto, bem comoa restauração da locomotiva Amália que está em sua fase final,«
72 exposta no Parque Maurílio Biagi. Outro item da pauta da reunião foireferente as
ações da Prefeitura Municipal sobre a forma que será aplicado o saldo remanescente
ervas da Lei Aldir Blanc. Com a palavra a vereadora membro Duda Hidalgo, fez suas

considezação sobre a necessidade da proteção da Cultura, sendo renegada pelr
viaistreção Pública Municipal, com ausência de proteção e fiscalização de alguns
ças culturais, promovendo demais explicações referente a talta de segurança nestes

nelasive ocorrendo furto de fiação elétrica e outros equipamentos, defendendo
sealização e Segurança nestes espaços. Com a palavra Flávio Racy, destacou e
caés de espeço de escuta da população, mencionando que na questão de

corsuive, existe à necessidade da Prefeitura Municipal dialogar com o Conselho de
imônio Histórico Municipal e com a Associação de Moradores da Vila Tibério.

estoapalavra o vereador presidente ressaltou que na área de esporte a Prefeitur.
wu queapista de skate que está sendo construída no Parque Maurílio

arevisto de insuguração para o dia 09 de outubro de 2021 Quanto ao Centro de
jo de Ténis promoveu a leitura das informações ofertadas pela Prefeiture

tunisipal, concedendo«palavra a vereadora Duda Hidalgo para que realizasse suas
priseções sobre a solicitação apresentada a esta Comissão Permanente de Esportes
corrente desta raatéria, Com a palavra a vereadora Duda Hidalgo informou que realizou
cidodoindicação da implementação de quadra de tênis no município, por meio deste
vissão Permanente para a Prefeitura Municipal, oportunidede em que a assessorir

:amentr do vereador Matheus Moreno identificou o referido projeto de construção de
reinamento, por essa razão solicitou a elaboração deste requerimento pelt

ssão Permanente paa a Prefeitura Municipal. Com a palavraFlávio Racy, referente
“o do Centro de Treizamento, destacou sobreanecessidadede ser questionado para £

ut. sabre qual é a relação firmada entre a Prefeitura e o estabelecimento privado.
ve! pelo Centro de Treinamento de Tênis, no sentido se é uma parceria; quais são

s roles desta parceriaequal o papel da Prefeitura; como a população será beneficiade
or este Centio e Treinamento, se foi estabelecido a relação parceria público privada.
iomanés a palavra o vereador presidente, colocou em deliberação c foi aprovado pelos

membros: o encaminhamento para o Chefe do Executivo Municipal de

%
reslizadopela vereadora membro Duda Hidalgo, através desta Comissão
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Perante serecentando no requerinento os questionamentos apresentados pelo sr
aj implementação do Centro de Treinamento de Ténis. Feito isso, o vereador
olocoa em votação o item 03, que se refere no pedido feito pelo sr. Fl

pars que seja concedida a palavra pela Comissão Permanente para apresentar nesterio o estudo realizado pelo mandato coletivo vereador Ramon Todas As Vezes, ne
“ação dastreas do Esporte e Cultura no PPA(2022-2025). Sendo aprovado o pedido

dores memros Metheus Moreno e Duda Hidalgo. Com a palavra Flávio Racy
veueexibição de slides e explicações referente a participação das áreas do EsporteéCultura no PPA(2022-2025), constituído pelo: Panorama — Distribuição no PPA; Panorame

mentos por função) na Cultura 0,55% e Desporto e lazer 0,34% do PPA:
imentos por programa, por exemplo Esportepara Vencer 0,34% « Ribeirão + Culture
sro 0,55 do PPA; aumento na participação no PPA das sectetarias Obras Públicas,

toe Infraestnvtura; unidades orçamentárias com maiores orçamentos: DAERP,
os * reserve, Educação e Saúde; maiores secretarias *

ato Cultura e Turismo, Esportes e Meio Ambient
à Padio II é inexistente qualquer previsão orçamentária para ações somente parr

ca Fundeção, realizando outras explicações sobre a redução de previsão
peca as secretarias municipais de Esportes e Cultura para o próximo

auadeiênio previsto no PPA (2022-2025), informando que estes dados demonstrados nos
tontram no mapeamento integral do PPA disponibilizado no urww-bitIy/pparp-
es sociais: (Jtodasasvozesrp. Retomando à palavra os vereadores membros

ram o trebalho realizado no mapeamento do PPA (2022-2025) pelo mandato
-amon Todas as Vozes promo vendo as considerações finais, em que o vereador

e destacou que & próxima reunito ocorrerá no dia 28 de outubro de 2021 e assim,
navento, nem interessados em se manifestar, o vereador presidente encerrou £
Shi4tmin,, eraque a integra dessa reunião encontra-s: gravada em mídia áudic

juntada aos autos,e faz parte desta ata, na formada Resolução
ando também disponibilizada no canal

ch?v=4YzOwsaRvoo, da qual para constar, cu Luiz
servidor desta CMRP designado para esta reunião, lavrei

ate ata, que Of elaborada nos termos das Resoluções nº1 74/2015 e 46/2018, que
5 de lida e aprovedo, vai assinada pelo vereador presicente, bem como a listz

ga que é parte integrante desta ata,

;Ga [VIADO
MATHEUS MORENO

Presidet da Comisão Permanent de Epont,Cola Lazer


