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Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 15:00 horas, na Sala de
Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, sob a presidência do Ver. Marcos
Papa, com a presença do Vereador membro Rodrigo Simões, reuniu—se a Comissão
Especial de Estudos destinada a Acompanhar o Abandono da Nova Sede do
Museu da Imagem e do Som — MIS de Ribeirão Preto, instituída pela Resolução
nº 13/2018. O vereador Marcos Papa, presidente da CEE inicia os trabalhos
cumprimentando a todos os presentes e fazendo um balanço do andamento da
Comissão, dizendo que hoje e' a última reunião de trabalhos dessa comissão e vai ouvir
o depoimento do Sr. EvaldoMarçal Arantes, que foi presidente do MIS por quatro anos.
Disse ainda que foram também convidados para essa reunião, o Sr. Edson Ortega
Marques, Secretário de Planejamento e Gestão Pública, que enviou um oficio com a
justificativa de sua ausência, bem como a Sra. Isabella Carvalho Pessotti, Secretária
Municipal da Cultura, que devido a problemas no trânsito, não conseguiu chegar a
tempo para essa reunião. Convida o Sr. Evaldo Arantes para compor a mesa dos
trabalho. Inicialmente o Sr. Evaldo cumprimenta a todos e se coloca à disposição da
Comissão. Faz a entrega de um exemplar de prestação de contas dos anos em que esteve
à frente do MIS, tanto de forma impressa, como um pen drive, que por determinação
do Presidente será anexado aos autos. Pergunta o vereador Papa, como o depoente
encontrou o MIS quando foi nomeado em 2013? Em resposta, disse que encontrou em
uma situação muito precária, o que o amedrontou em não conseguir cumprir com sua
missão. Quando lá chegou, tinha duas opções, sendo a primeira, sentar e deixar as
coisas como estavam e a segunda seria estudar e buscar parcerias. E foi o que fez.
Visitou inúmeras empresas e instituições. Pergunta o vereador Papa, quais foram os
investimentos realizados no MIS durante sua gestão, por parte do governo? Respondeu
que o poder público municipal nunca colocou nenhum valor no MIS. Os investimentos
foram feitos por parceiros. Não existia no orçamento nenhuma verba destinada ao MIS.
Ao que parece, existia um convênio do MIS, com uma verba de 8 mil reais mensais,
mas durante toda sua gestão, nunca recebeu esses valores. Disse que ainda não
conseguiu investigar para saber ao certo, se esse dinheiro do convênio chegou a ser
pago. Pergunta o vereador Rodrigo, se quando ele assumiu o MIS, tinha conhecimento
ou experiência no cargo. Respondeu que não tinha, sendo sua formação de
administrador de empresas. Foi adquirindo no decorrer do tempo e contou com a ajuda
de amigos em especial do Sr. Newton, chefe do MARP, que muito o ajudou e orientou.



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

áudio visual e encontra--se anexada aos autos, fazendo parte integrante dessa ata. Nada
mais havendo, nem interessados em se manifestar, a reuni«galª cer, da às 16:20 horas,
da qual para constar, eu Emir Aparecida Martins Paulino “ »ís'e'ªrvidora desta
CMRP, lavrei a presente ata, que foi elaborada nos termos da Resolução nº 46/2018, que
depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente desta CEE. — .
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