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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS (CEE) PARA
ANALISAR SOLUÇÕESDE INTERVENÇÃONO SISTEMA VIÁRIO DA REGIÃO DA
AVENIDA DOM PEDRO,

REQUERIMENTONº 2.039/2021

Aos 03 (rés) dias do mês de maio 2022, às 14:00 horas, reuniu-se no Plenário da Câmara

Municipal de Ribeirão Preto, para a realização de reunião da COMISSÃO ESPECIAL DE

ESTUDOS (CEE) PARA ANALISAR SOLUÇÕES DE INTERVENÇÃO NO SISTEMA
VIÁRIO DA REGIÃO DA AVENIDA DOM PEDRO 1, constituida pelo Requerimento nº

2.038/2021 e por meiodo Ato da Presidência nº 08/2021 publicado na Secretaria da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto, aos 04 de Março de 2021. Integram essa Comissão os
vereadores: Gláucia Berenice, presidente, Paulo Modas e Bertinho Scandiuzzi, membros, todos
presentes no plenário. A vereadora Gláucia Berenice iniciou a reunião, cumprimentando todos

os presentes e os que assistem remotamente, através da TV Câmara e demais canais que
transmitem essa reunião. Fez um breve relato sobre os objetivos da Comissãoeinformou que
nessa reunião será ouvido o Secretário da Administração, Sr. Ricardo Abreu, que informará

sobre o andamento da Tomada de Preços nº 22/2020 e da contratação de empresa
especializada em engenharia de tráfego, para elaboração de estudos técricos de trânsito e
tráfego, micro simulações, cálculos de nivel para subsidiar o projeto conceitual para a
implantaçãode intervenção viária na Avenida Rio Pardo, Após, passou a palavra para os
vereadores Betinho Scandiuzzi e Paulo Modas, ambos membros da CEE, para suas
considerações iniciais. O vereador Bertinho Scandiuzzi, cumprimentou os presentes e
agradeceu a presença do secretário Ricardo, comacerteza de que o mesmo trará boas
notícias a essa comissão, que tem trabalhado em equipe para melhorar e terminar as obras do
sistema viário da região da Avenida Dom Pedro |. O vereador Paulo Modas, cumprimentou a
todose disse que a comissão está muito satisfeita com a retomadadas obras da Avenida Dom

Pedroeda Avenida da Saudade, pois isso é importante para o comércio o para a mobilidade

das pessoas. A segui, a presidente da CEE, vereadora Gláucia Berenice agradeceu mais uma
vez ao Secretário da Administração, Ricardo Abreu e solicitou que ele faça uma explanação
Sobre a Avenida Dom Pedro, que devido ao crescimento da cidade naquela região, outras
obras viárias serão necessárias e as questões desse projeto já foi contemplada e aprovada
pela prefeitura, de uma intervençãoda Avenida Rio Pardo, desde o começodo Ipiranga até o
Paiva. O secretário Ricardo Abreu cumprimentou a todose disse queestá sempreàdisposição
para esclarecer qualquer questionamento dosvereadores é ouvir tanto crlicas como sugestões
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que sempre serão bem vindas. Disse ter um profundo respeito pelo Legislativo, por tambémter
sido vereador em sua cidade. Falou ainda que quando assumiu a Secretaria de Administração,
O prefeito disse que a prioridade eram as obras de mobilidade urbana, pois é sabido o tanto de
prejuizos que uma obra parada causa para os comerciantes e a população em geral. Na última
sexta feira foi concluída a última licitação das quatro grandes obras, que é a da Avenida
Mogiana e que em breve será assinado o contrato e dado a ordem de serviço. Com relaçãoa
Avenida Dom Pedro, no dia 13 de abril já foi dada a ordem de serviço para a empresa
vencedora do remanescente daquela obra e já está em pleno funcionamento. A vereadora
Gláucia Berenice, pergunta se a secretaria fez um outro tipo de operacionslização dos
trabalhos, tendo em vista que a anterior, pelo fato de ter iniciado as obras da Avenida Dom

Pedro e Saudade ao mesmo tempo, não houve uma continuidade e uma organização o que
acabou culminando no abandonodas obras. Pergunta então, como será a fiscalização com a

execução da obras, com essa nova empresa que venceualicitação. Em resposta, Sr. Ricardo
disse que o papel da Secretaria da Administração val até a assinatura do contrato e a partir dai,
a fiscalização ficará a cargo da Secretaria de Obras, entretanto, tem um cronograma a ser
cumprido, com prazo de 8 mesesatéafinalização e sobre isso temos conversado muito com o
Secretário de obras, para que o cronograma seja cumprido, evitando-se assim transtornos para,
quem vive ou trabalha no entornoda obra. Falou ainda o secretário Ricardo, que vai falar comOsecretário de obras, para que o mesmo disponibilize o cronograma a essa comissão, para
que os vereadores possam também acompanhar a execução da obra com transparência. A

Segui, o vereador Bertinho Scandiuzzi pergunta se a documentação da empresa que venceu a
licitação para as obras das avenidas Dom Pedro e Saudade, estão em ordem. O secretário
Ricardo responde que sim. A documentação foi analisada pela comissão de licitação e a

empresa foi habiitada tanto com relação a documentação, quanto na parte financeira. Pergunta
ainda o vereador Bertinho, com relação aos valores, qual a diferença entre o valor do contrato
anteriore o valordo contrato atual. Em resposta, Sr. Ricardo diz que o saldo remanescente não
executado foi na ordem de 20 milhões. Não soube precisar o valor de reequiltrio solicitado
pela empresa anterior. A atual empresa venceu a licitação por aproximadamente 30 milhões
Em seguida, o vereador Paulo Modas, fala que os materials usados em obras estão subindo do.

preço constantemente e a demora na execução das obras, acaba por encarecer demais
Baseado nessa premissa, que critério a prefeitura tem usado para não deixar que as obras se
alrasem? Em resposta, o senhor secretário diz que a empresa tem um cronograma pré-
estabelecido a cumprir e quando ela participou da lctação, já tinha conhecimento das etapas e
valores a serem cumpridos e do prazo para finalizar a obra. Os valores só podem ser revistos,
por motivo de força maior, devidamente justificado. Em resposta ao vereador Bertinho
Scandiuzzi, o secretário diz que a empresa anterior, pelofato de ter paralisado as obras, sofreu
uma multa fixada em 10% do valor remanescente do contrato, entretanto, a empresa ajuizou
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