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ATADE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS- CEE DESTINADA À
EXAMINAR AS RAZÕES DO ABANDONODA BASE DE APOIO COMUNITÁRIO DE

RIBEIRÃO PRET

ATONº 27/2022
Aos nove dias do mês de maio de 2022, às 15:30 horas, reuniu-se no Plenário da Câmara.
Municipal de Ribeirão Preto, para à Instalação da COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS -

GEE, constituida pelo Atonº 27/2022, publicadono Diário Oficial doMunicípio em 02/05/2022,
através do Requerimento nº 3151/2022, cujo objeto é EXAMINAR AS RAZÕES DO
ABANDONO DA BASE DE APOIO COMUNITÁRIO DE RIBEIRÃO PRETO, sendo presidida
pelo Mandato Coletivo Ramon Todas as Vozesetendo como membros o vereador França e
o Coletvo Popular Judeti Zii, todos presentes. O vereador Ramon abre os trabalhos
cumprimentando a todos e todas que acompanham a reunião, tanto presencialmente como
pelas mídias sociais, Youtube e TV Câmara, bem comoos vereadores membros que compõe
amesa. Faz um breve relato sobre os motvos que o levaram a propor a presente comissão,
destacando que a presente reunião so destina a fazer a INSTALAÇÃO da CEE, Ato continuo,
para considerações inciais, passou a palavra para a coo-vereadora Mieide, que fez um breve
histórico sobrea Base de Apolo Comunitário - BAG do Jardim Heitor Rigon, que foi desenhada
pela arquiteto brasileiro João da Gama Figueiras Lima, conhecido como Lelé e foi construida
entre os anos de 2002 e 2004, com o objetivo defuncionar como um espaço de promoção de
atividades educativas e culturais. À época, o objetivo da Prefeitura era construir BAC's em
vários bairros da cidade. Com a mudança de Prefeito, houve um abandono das unidades que
já estavam funcionando, bem comodas que estavam previstas para serem construídas. Essa
desativação trouxe problemas aos moradores do bairo, não só no sentido da retirada dos.
direitos de usufruir daquelo espaço, mas também com os transtormos causados polos
escombros da demolição que acumula sujeira, mato, insetos, doenças insegurança. Eopior
é que esses escombros estão atrás do posto de saúde do bairro, onde também funciona a
unidade de saúde da família. A coo-vereadora fnaliza dizendo que o Heitor Rigon, é um bairro
predominantemente detrabalhadores que dependem dos serviços públicos parater acesso à
educação, saúde, cultura e laser. Após, usou a palavra a vereadora Judeti Zi, enaltecendo
a construção da CEEpara discutir um assunto tão importante para cidade. Disse que
acompanha os problemas do Heitor Rigon,poi, leciona nobairro há 10 anos. Presenciou o
crescimento da população o a diminuição dos espaços públicos e dessa forma, entendo ser
muto importante a revitalização do BAC e sua devolução à comunidado, Em seguida, usou a
palavra o vereador França, dizendo em síntese, que à época da instalação das BAC's, nos
idos de 2002, acompanhou o desenvolvimentodo projeto, comopresidente de Associação de
Moradores. A desativação que aconteceu no Heitor Rigon é em outros balros foi um
retrocesso, pois, o apoio na área da cultura, educação, laser, dentre outros, fomecido por
essas bases, teria audiado na conscientização dos jovens, com plena noção de cidadania.
1sso demonstra que é preciso tor administrações que pense no povoatrabalho para o povo,
independentemente de divergências partidárias, que acabam por interromper obrase
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projetos, Essa comissão tem a importânciaeo compromisso de fazer um estudo para propor
à administração que resgate esse projeto para atender a comunidade daquela região
Vereador França colocou seu mandatoà disposição da comissão,paraotrabalho que deverá
ser realizado, A segui, o vereador Ramon, presidente da CEE, passou para a faso de
deliberações, colocando em votação a ocupação dos cargosdo ic presidenta o relator desta
comissão, tendosido escolhidos por unanimidade, respectivamente, o vereador França e o
Mandato Coletvo Ramon Todas às Vozes, Em seguida, apresenta um cronograma, que vai
anexado à ata, fazendo part integrante da mesma, com o detalhamento das data das
próximas reuniões. Colocado em votação,o cronograma fi aprovado por unanimidade. Por
fim, o vereador Ramon agradeceu a presença, a participação o a colaboração de todos, Em
considerações finais, a vereadora Judeti e o vereador França, agradeceram por participar
dessa Comissão e se colocaram à disposição para os trabalhos. A coo-vereadora Mileide
conciamou a populaçãodo bairro Heitor Rigon, para acompanhar as reuniões da Comissão,
trazendo sugestões, Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o vereador Ramon,
presidente dessa comissão, declarou INSTALADA, nos termos legais é regimentais, a CEE
para EXAMINAR AS RAZÕES DO ABANDONO DA BASE DE APOIO COMUNITÁRIO DE

RIBEIRÃOPRETO,À reunião foi encerrada às 16:30 horas & foi gravada em mídia áudio
visual, constando todas as manifestações na integra e encontra-se anexada aos autos,
fazendo pare injegrantda presente ata. E nada mais havendo, eu, Emir Aparecida Martins
Paulno (17[cul“x: Genvidora designada para este ato, laveia presente ata, em
confomidado com a Resolução nº412017,que depois dela aprovada val assinada pelo
presidente da CEE
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Prosidonto da CEE.


