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ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS
Dia 09 de agosto de 2018 — L.

Aosnove dias do mês de agosto de 2018, às 16:00 h. no Plenário da Câmara Municipal de
Ribeirão Preto, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Estudos (CEE) Para
Analisar a Situação dos Imóveis Doados Pela Prefeitura Municipal às Diversas
Instituições em nosso Município, nos termos da Resolução nº 72/2017. Integram esta
CEE, o Vereador Jorge Parada (PT) — Presidente e os Vereadores Jean Corauci (PDT),
André Trindade (DEM) e Gláucia Berenice (PSDB), membros. O vereador Jorge Parada,
presidente dessa CEE inicia os trabalhos, cumprimentando e agradecendo a presença de
todos, em especial do vereador Jean Corauci, membro desta CEE aqui presentes, bem
como do Renato, assessor da Vereadora Gláucia Berenice. Diz que o objetivo dessa
reunião é ouvir o depoimento do Secretário Municipal do Planejamento e Gestão Pública
Municipal, Sr. Edsom Ortega Marques, que não pode comparecer, mas encaminhou um
ofício de que estará representado pelo Sr. Eduardo Almeida, Diretor do Departamento Sócio
Econômico. Em seguida, o vereador Jorge Parada faz um relato sobre os motivos que
levaram a criação dessa CEE e diz que foi feita uma reunião muito importante com o
Secretário Edson Ortega, onde lhe expusemos a nossa preocupação com essas doações,
tendo em vista que estavam irregulares, pois as entidades não estavam dando a
contrapartida contratual e isso, precisava ser melhor analisado, investigado e corrigido se
fosse o caso. Ouvimos do secretário que estava sendo feito um levantamento e que ele
inclusive, mandaria cópia dessas áreas a essa comissão. Mas, estamos vendo que algumas
atitudes já estão sendo tomadas pela administração, que estão sendo solicitadas algumas
doações, pois já se constatou sua irregularidade, por não haver contrapartida, ou por não
terem essas instituições, condições de construir uma sede ou um equipamento. Já temos
recebido projetos de lei nessa casa, que temos inclusive aprovado e chamamos essa
reunião, para definir essa situaçãoe se constatadas essas providências, vamos nos dar por
satisfeitos, com aquele objetivo que criamos dessa comissão, de levantar o problema,
chamara atenção e regularizar a situação dessas doações. Queremos então saber da
Secretária do Planejamento a situação em que se encontra hoje. Ato contínuo passa a
palavra ao Sr. Eduardo Almeida, para que informe a essa Comissão sobre os resultados do
trabalho. O Sr. Eduardo Almeida, traz um relatório sobre o levantamento efetuado, onde
consta todo o estudo empreendido pela administração até o momento, tendosido fornecido
cópia desse relatório à Comissão, que será anexada a essa ata e seu depoimento completo,
com informações detalhadas, consta da mídia áudio visual, que vai encartadoaesta ata, a
partir do minuto 3'30, até o minuto 13'00. Após, o vereador Jorge Parada, presidente da
CEE, faz algumas perguntas ao depoente e todas as respostas também encontram-se
gravadas em mídia áudio visual e encartadas aos autos. O vereador Jorge Parada,
manifesta que encontra-se satisfeito com o resultado do trabalho dessa Comissão, bem
como, parabeniza a Secretaria do Planejamento pelo célere trabalho que foi feito. O

vereador Jean Corauci disse que também está satisfeito e concorda que a CEEjá pode
apresentaro relatório final. Por fim,o presidente dessa CEE justifica a ausência do vereador
André Trindade, que não pode comparecer por estar participando de outra reunião,
agradece a todosos presentes e encerra a reunião. A íntegra dessa reunião foi gravada em
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mídia áudio visual e encontra-se anexada aos autos, fazendo parte integrante dessa ata.
Nada mais havendo, nem interessados em se manifestar, a reu ao encerrada às 17:00
horas, da qual para constar, eu Emir Aparecida Martins Paulino! HA (o essividora
desta CMRP, lavrei a presente ata, quefoi elaborada nos termos da Resolução nº 46/2018,
que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente desta CEE.
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