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ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS- CEE ACOMPANHAR A
CONSTRUÇÃOE IMPLANTAÇÃO DA 2 UNIDADE DO BOM PRATO NA CIDADE

DE RIBEIRÃO PRETO - REQUERIMENTO Nº16222021
ATO DAPRESIDÊNCIA Nº06/2021

Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2022, às 16h:19min., reuniu-se na Sala de
Comissões desta Câmara Municipal de Ribeirão Preto, os vereadores membros da
Comissão Especial de Estudos, constituida pelo Requerimento nº1822/21, tendo
como objeto ACOMPANHAR A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA 2º
UNIDADE DO BOM PRATO EM RIBEIRÃO PRETO,e Ato da Presidência
nº06/2021, publicado no DOM edição do dia 02/03/2021 que nomeou na condição de
membros os vereadores: Igor Oliveira; Matheus Moreno e Jean Corauci. Havendo
quórum regimental, com a palavra o vereador presidente Igor Oliveira após os
agradecimentos e considerações iniciais, destacou a mobilização dos membros da CEE
no sentido de viabiizar perante o govemo estadual a construção da 2º (segunda)
unidade do Bom Prato. Comapalavra o vereador membro Jean Corauci realizando
suas considerações iniciais, destacou a mobilização dos membros da CEE
conjuntamente com o deputado estadual Léo Oliveira que há O8(seis) anos estão
lutando para viabilizar perante o governo estaduala 1º (primeira) unidade do Bom Prato
da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, em que a finalidade desta CEE será
acompanhar à construção desta unidade. Retomando a palavra o vereador presidente
deliberou sobre a expedição de convite para os representantes da construtora, no
Sentido de que o responsávelda construçãoda 2º Unidade do Bom Prato, compareça
perante esta CEE para prestar esclarecimentos ma reunião designada no dia
22/03/2022. Em votação a deliberação foi aprovada pelo vereador membro Jean
Corauci. Justifcando ainda a ausência momentânea do vereador membro Matheus
Moreno quese encontra em reunião comapresidência desta Casa Legislativa. Com a
palavra o vereador Jean Corauci, ressaltou que após as explicações do convidadoda
empresa perante esta CEF,será analisado sobre a necessidadede novas deliberações
convidando representantes da Prefeitura Municipal, da SEMAS. Retomando a palavra o
vereador presidente contextualizou o histórico referente a conquista da construção da 2º
Unidade do Bom Prato no Hospital das Clínicas. Ressaltando que o convite será
elaborado e expedido nesta data pela assessoria parlamentar dos vereadores membros.
Aos 00:11:44" o vereador membro. Malheus Moreno, comparecendo. na reunião
requereu a palava, em suas considerações maniestou sua concordância com a
elaboração e expedição do olíio convte.Por fim, após às considerações finais, nada
mais havendo, nem interessados em se maniestar, o vereador presidente da CEE
encerrou a reunião às 16h32min. sendo gravada em Inteio tcorpor mídia audiovisual
que é paro inlegranto desta ata nos termos da Resolução Cameral 1º46/2018
disponibiizada no canal Mps/rim youtube comiatev=IbIVITSJONYAI=60Gs a
devidamente juntada dos autos. Eu, Luiz Femando Peres senvidor
designado, lavei a presente ata que depois de lda e aprovada,
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vereador presidente sendoa isajde presença documento integranteda respectivaata
OA frioOR OLIVEIRA

Presidente CEE


