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Aos Dez dias do mês de janeiro de 2019, às 15:35h. na Sala de Comissões da Câmara

Municipal de Ribeirão Preto, reuniu a Comissão Especial de Estudos do Butantan, nos termos

da Resolução nº 88/2017. Integram esta CEE, o Vereador Dr. Luciano Mega (PDT) —

Presidente e os Vereadores André Trindade, Glaucia Berenice, Jean Corauci e Elizeu Rocha —

Membros. O Vereador e Presidente da Comissão Dr. Luciano Mega, inicia os trabalhos,

informando a ausência (justificadamente) do Vereador Jean Corauci, cumprimentando e

agradecendo a presença de todos, a reunião de hoje se destina a proceder a continuidade dos

trabalhos dessa Comissão. Na condição de Presidente da CEE, o Vereador Dr. Luciano Mega,

faz um breve relato dos acontecimentos em tomo da CEE, destacando a relevância dos

trabalhos empreendidos desde a criação da CEE, e o empenho dos membros para trazer o

Instituto para Ribeirão Preto agregando ainda mais aos trabalhos do Hemocentro. Aborda que

as tratativas para continuidade dos trabalhos já fora abordadas junto ao Chefe do Executivo

Local e estabelecidos os contatos necessários junto ao Governo do Estado para agilizar o

processo da implantação do Instituto em Ribeirão Preto. Foram elencadas pelo Presidente da

Comissão juntamente com os Membros as questões de desenvolvimento local com a

instalação do instituto que trará novas oportunidades no campo farmacêutico. O Presidente da

Comissão deixa franqueada a palavra aos membros e nada mais a ser acrescentado agradece a

todos os presentes, declarando encerrada a presente reunião. A íntegra dessa reunião foi

gravada em mídia áudio visual e encontra-se anexada, fazendo parte integrante dessa ata.

Nada mais havendo, nem interessados em se manifestar, a reunião foi encerrada, da qual para

constar, eu Thiago Cardoso Rosa, % servidor desta CMRP, lavrei a presente

ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente desta CEE.

Ribeirão P etq (310 de Janeiro de 2019

v'l

DR. LUCIANOlMEGA

Vereador — Presidente da CEE


