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Consumo

As 15:35 da dia 11 de Agosto de 2021, Estavam presentes o vereador Marcos Papa € o Secretário
PedroLuis Pegoraro À audiência tem por objetivo à apuração dos mativos para o atraso das obras
que vemsendo realizadas atualmente no Municipio de Ribeirão Preto. O Secretário iniciou sua fala

indo a todose discorrendo sobreoatual estadodas obras no município e os projetos.
Questionado pelo vereador Marcos Papa, 9 Secretário falou sobre o andamento das obras na
Avenida Don Pedro 1 e Avenida Francisco Junqueira, Prosseguiu falando sobre 0 aumento nos
custosde material de construção e como ista afetou o andamento dos trabalhos. O Presidente de
SINCOVARP Paulo Garcia Marques questionou o Secretario sobre as obras realizadas no município
€ seu impacto sobre o coméscia em Ribeirão Preto, ao que foi respondido. O senhor Marinho,
representando o instituto 2030, questionou o Secretário sobre apossibilidade de as demais empresas
classificadas assumiremas obras no município, a que foi respandido. O senhor Roberto perguntou
ao Secretário sobre os prazos para a conclusão das obras e sobre dispositivos contratuais que
integram o certame. O Secretário passou a esclarecer os presentes sobre a questão da recomposição
é árvores cortados durante as obras domunicípio, O senhor Igor representando a Associação
Comercial Industrial questionou o Secretário sobre a possibilidade de contratos emergenciais para
amenizar 0 impacto dos obras sobre a população, ao que foi respondido. O senhor José Manocl
questionouo Secretário sobre os corredoresa serem licitados e as prazos para a realização de tais
obrase sabreas providências tomadas pela prefeitura para evitar problemas em contratos futuros, O
Secretario respondeu aos questionamentos. Questionado pelo senhor José Manoel q vereador
Marcos Papa informou que estão sendo feitos estudos para fomentar a inovação e o
desenvolvimento nomunicípio, Nada mais havendo foj encerrada a presente sessão as 16:45.

comprime

Ribeirão Preto, 11 de agosto de 2021

Var
RCÓSPAPA
PRESIDENTE


