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ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS

Aos 05 (cinco) dias do mês de oulubro de 2017, às 16:35 horas,
reuniu-se na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na Sala de Comissões
desta Casa de Leis, os vereadores membros da Comissão Especial de
Estudos, constituída pelo Requerimento nº5501/17, tendo como objeto
ANALISAR A SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS DOADOS PELA PREFEITURA
MUNICIPAL AS DIVERSAS INSTITUIÇÕES EM NOSSO MUNICÍPIO,

CONFORME ESPECIFICA, publicado no DOM da edição de 29/09/17
integrada pelos seguintes vereadores membros: presidente o Vereador Jorge
Parada e membros André Trindade; Gláucia Berenice e Jean Corauci, todos

presentes nesta reunião. E que o presidente da CEE agradecendo
primeiramente os presentes. O vereador proponente da CEE fez breve relato

dos motivos que justificaram o pedido da presente CEE reiterando aqueles
expostos no requerimento nº005501 em resumo quais são: apurar a

quantidade obras inacabadas de escolas, teatros entre outros; analisar o
cumprimento dosprazos de início e conclusão das obras; principalmente a
contrapartida daqueles beneficiários pela doação da área, em que na maioria
dasvezes não está ocorrendo. exemplificando o clube do automóvel antigo, é

que até o dado momento não cumpriram dentro do prazo a realização desta
contrapartida. E que os vereadores poderão ofertar critérios mais claros e
objetivos para melhor esta questão da doação dos terrenos. Comapalavra a
vereadora membro Gláucia Berenice, fazendo os agradecimentos de estilo,
bem como do objeto da presente CEE, destacou que realmente se observa a

necessidade de áreas públicas principalmente para moradias, e que muitas

áreas doadas, não estão atingindo o interesse público, e a inviabilidade

técnica daentidade custear as obras necessárias nestas áreas, destacando a
possibilidade de uso destas áreas para interesse privado e não público,

enfatizando o fato que existe um proprietário que possui aproximadamente 20

alqueiresno jardim aeroporto e aceita fazer permuta por áreas do municipio,
tendo também desta CEE o objetivo de moralizar a doação das áreas
públicas, destacando que a comissão terá muitas surpresas no
desenvolvimento dos seus trabalhos. O vereador membro Jean Corauci, fez
os agradecimentos de estilo, e também queesta Comissão terá um formato

de analisar a contrapartida foram realizadas pelas instituições que receberam
estas áreas, como também uma forma de identificar as áreas, destacou a
problemática da obra parada na construção da escola do Sesi no Planalto



Câmara Municipalde Ribeirão Preto

Verde,e segundo informações que ocorreram em razão da construtora e teve
que abrir nova licitação. O vereador presidente destacou a importância dos
vereadores no desenvolvimento destes trabalhos e propôs a votação do
requerimento a secretaria do Planejamento visando o fornecimento da relação
de todasas áreas doadas, e como ocorre o controle e acompanhamento
permanente das contrapartidas, e tempo para realização das obras
principalmente a construção da sede, justamente para não acontecer o que
ocorreu o exemplo do clube e não construiu sequer sua sede, e a Prefeitura
apresentou o pedido de prorrogação da doação de área, demonstrando o
descontrole da Administração Pública pela doação de áreas, como também o
próprio fato do SESI, destacando que o SESI quer desativar três escolas nos
Campos Elíseos inclusive o comparecimento nesta Comissão da direção do
SESI para esclarecer tais fatos. Os vereadores membros aprovaram o
encaminhamento destas providências. Por conseguinte, o vereador presidente
fez breve retrospecto dos objetivos desta CEE, inclusive dos contratos de
doação de áreasao vereador membro André Trindade. Feito isso, franqueou
a volação da relatoria pelos vereadores membros. Ficando acordado entre os
vereadores membros que a relatoria será definida em reunião oportuna. O

vereador membro André Trindade, fez os agradecimentos de estilo,
destacando que será possivel identificar quais entidades realmente estão
executando as contrapartidas, e aquelas que não estão utilizando as áreas. O

vereador presidente destacou que na próxima reunião será convidado algum
representante da Prefeitura responsável pela doação de áreas, seja do
Planejamento para a primeira da reunião em que todos os vereadores
membros concordaram com esta deliberação. Declarando oficialmente
INSTALADAa respectiva CEE. Nada mais havendo foi encerrada a reunião
de instalação da CEE, às 16:52 horas, da qual, para constar lavrou-se a
presente ata, que, depóis de lida e aprovada vai por todosassinada, sendo
gravada integralmenjs/609 meio audiovisual, a qual foi mim digitada Luiz
Femando Peres(

—L22(,)auxiliar tegislativo cargo efetivo desta CMRP.

Si7ARRARADA JEAN CORAUCI
vereador membro

L
ANDRE TRINDAI

N
vereador membro vereador membro


