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Aos quatorze dias do mês de março de 2019, às 15:14 h. na Sala de Comissões da
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniu a Comissão Especial de Estudos para
acompanhar a implantação e instalação da segunda unidade do projeto Bom
Prato do governo do estado de São Paulo, conforme específica, nos termos da
Resolução nº 11/2017. Integram esta CEE, o Vereador Igor Oliveira — Presidente e
os Vereadores Jean Corauci e Adauto Marmita - Membros. O Vereador Igor Oliveira
inicia os trabalhos, cumprimentando e agradecendo a presença de todos, em especial
aos vereadores membros dessa Comissão Adauto Marmita e Jean Corauci, faz um
breve relato sobre a finalidade desta comissão especial de estudos, bem como sobre
as oitivas já realizadas pela comissão em relação a instalação da segunda unidade do
Bom Prato, informa que desde o início da instalação desta comissão houveram apenas
informações de que a segunda unidade seria instalada, mas que até o momento isto
não ocorreu, informa que este é um dos motivos pelo qual foi reaberta esta comissão,
que é acompanhar a abertura desta unidade. No uso da palavra o vereador Marmita
cumprimenta a todos e também faz um breve relato sobre os trabalhos que estão sendo
realizados por esta comissão, e da importância do funcionamento da segunda unidade
do Bom Prato. O presidente no uso da palavra informa que nesta data será ouvido o
Sr Ewerton Ferreira da Silva, Gestor Institucional do Instituto Protagonismo,
vencedor do chamamento público que irá gerir a segunda unidade do Bom Prato em
Ribeirão Preto, e passa a palavra ao convidado para que responda questões pertinentes
a instalação da unidade, o presidente inicia perguntando ao convidado sobre as
atividades desenvolvidas pelo Instituto. Fatos com detalhamentos de informações
que constam integralmente gravados de forma audiovisual entre 00:06:48 a
00:08:40. Na sequência o presidente desta Comissão Especial de Estudos, pergunta
ao convidado sobre a gestão do valor a ser repassado para o Instituto considerando a
necessidade de uma experiência administrativa para esta situação. O convidado
informa que a diretoria ainda não definiu quem será o responsável pelo gerenciamento
desta segunda unidade, pois não havendo empenho, não há despesas. O vereador Igor
Oliveira pergunta ao convidado sobre uma questão que consta no edital do
chamamento público, que diz respeito ao “no roll” do Instituto para atender as
atividades inerentes ao programa. O convidado informa que o que elenca a qualidade
do Instituto e o desenvolvimento dentro deste período de 03 anos com o projeto de
segurança alimentar, e afirma que o Instituto está capacitado para atendimento sem
problemas, devido a experiência. Sobre o horário de funcionamento da empresa o
presidente da comissão afirma ter comparecido no endereço indicado por volta das
10:00hrs e encontrou o mesmo fechado, pergunta ao convidado qual seria o horário
de funcionamento do Instituto e o que funciona ao lado do número indicado na
documentação apresentada. O convidado informa que o funcionamento é das
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08:00hrs às 17:00hrs, sendo o mesmo salão com entradas separadas e que o salão ao
lado funciona os projetos que também são realizadas pelo Instituto, o espaço e'

alugado, a administrativo do Instituto fica localizado na RuaMinas 343, as atividades
realizadas pelo Instituto são desenvolvidas em áreas alugadas. O presidente da
comissão delibera então juntamente com o membro presente, sobre uma
diligência ao local, sendo a empresa informada com antecedência, para que
possa atender a comissão fornecendo documentosque comprovemas atividades
realizadas e a quantidade de pessoas atendidas. Sobre os espaços alugados o
presidente pergunta ao convidado como seria feito o pagamento deste aluguel. O
convidado informa que quando o projeto tem parceria com órgãos públicos há o
repasse, com emissão de nota fiscal pelo proprietário do imóvel,já o aluguel do setor
administrativo é com recurso próprio. Fatos com detalhamentos de informações que
constam integralmente gravados de forma audiovisual entre 00:13:35 a 00:17:32.
Sobre anuncio em redes sociais feitas pelo Prefeito Municipal, o vereador Igor
Oliveira, questiona a falta da presença dos responsáveis em reunião agendada pelo
Prefeito. O convidado afirma que a parte que lhe compete é referente a gestão do Bom
Prato. Em relação ao diálogo entre os órgãos municipal e estadual com o Instituto, o
presidente da comissão pergunta ao convidado se houve algum contato com o
Secretário de Assistencial Social Sr Guido Desinde Filho. O Sr Ewerton afirma que
não foi procurado pelo secretário formalmente, que houve algumas conversas
informais e que os contatos são feitos via Secretaria de Desenvolvimento Social e que
as negociações estão caminhando. O presidente pergunta ao convidado se ele tem
ideia do motivo pelo qual o Bom Prato ainda não está em funcionamento. Segundo o
convidado ele também não sabe, considerando que toda a parte burocrática já foi
finalizada e que todos os documentos pedidos foram entregues, que um provável
atraso pode ter sido referente ao processo legal do certame, afirma também que não
houve nenhum repasse ainda, não houve nenhum empenho, por isso não há despesas,
o máximo que o Instituto pode fazer e' pedir informações. O vereador Igor Oliveira
faz um breve relato sobre a oitiva já realizada com o proprietário do imóvel a ser
locado e que o mesmo informou que se houver algum terceiro interessado o imóvel
estará disponível, considerando esta informação o vereador pergunta ao convidado se
algum plano B, no caso disto ocorrer. O Sr Ewerton afirma que não sabe se há algum
plano B, o que se sabe e' da existência de um protocolo de intenções e informação da
Secretaria de Desenvolvimento Social, onde foi firmado pelas partes que o
proprietário aguardaria para a instalação do Bom Prato. Sobre o valor a ser pago pelo
aluguel do imóvel o presidente pergunta ao convidado qual seria este valor. O
convidado informa que este valor é de até 5% do valor total do certame. Fatos com
detalhamentos de informações que constam integralmente gravados de forma
audiovisual entre 00:23:51 a 00:27:25 . O presidente da comissão delibera neste
momento junto aos membros que seja feito um levantamento de valores de
locação de imóveis na região com pelo menos três corretores para que auxilie
também ao Instituto para as negociações da locação. O convidado informa que
mesmo sem a instalação do Bom Prato, constantemente vai ao local, para que possa
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estar fazendo um trabalho de produção, mesmo que não há o emprenho. O presidente
pergunta sobre o cronograma para a instalação do Bom Prato. O convidado informa
que tem trinta dias para a instalação. O vereador Jean Corauci, pergunta ao convidado
sobre o prejuízo que o Instituto já teve pela demora na instalação da segunda unidade. 0
convidado informa que não houve prejuízo ate' o momento, pois não havendo empenho, não
há gastos, considerando que o Bom Prato apesar de ser um restaurante popular ele é de cunho
social, fornecendo 140 refeições gratuitas a crianças de O a 6 anos, informa que o Instituto
não fez nenhum levantamento de lucro por ser de cunho social. O vereador Marmita fala que
o prejuízo e' da população, fala que ninguém sabe de nada, parece um “fantasma”, pergunta
ao convidado, como foi o primeiro contato da empresa com a prefeitura ou com o Sr Guido.
O convidado afirma não ter amizade com o Governo Municipal e que chegou ao certame
devido ao chamamento realizado pelo Governo de Estado, para todas as empresas do
Terceiro Setor. O vereador Igor Oliveira pergunta sobre a terceirização de algum tipo de
serviço no Bom Prato. 0 convidado informa que não, que todos os serviços serão realizados
pelo Instituto. O presidente pede ao convidado os orçamentos feitos pelo Instituto para a
locação do imóvel. O Sr Ewerton informa que os orçamentos realizados não são do valor de
aluguel do imóvel e sim das adequações que deverão ser realizadas. O presidente informa
que esta comissão especial de estudos consultou o site Mapa das Organizações da Sociedade
Civil gerido pelo Instituto de Pesquisa Econômica e constatou que várias informações estão
incompletas e solicitou o envio de documentos atualizados do Instituto em um prazo de 05
dias úteis. 0 convidado se compromete em enviar os documentos neste período determinado
pela comissão. O presidente agradece a presença do Sr Ewerton e fala da importância
da instalação desta segunda unidade devido a necessidade dos usuários do Hospital
das Clínicas.O vereador Marmita fala da importância da participação dos envolvidos,
e que esta comissão continuará fiscalizando os trabalhos, e reafirma a preocupação
quanto as ausências em reuniões. O vereador Jean Corauci fala sobre o envolvimento
de todos, e que a luta da comissão só terminará com primeira refeição servida, fala
sobre a falta da presença dos gestores em reuniões para a instalação da segunda
unidade do Bom Prato. Agradecendo a todos os presentes, o presidente encerra 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(encerraadàs 15:56 h, da qual para
constar, eu Adélia Maria Rodrigues Lima Cªí ( ( ( servidora desta CMRP,
lavrei a presente ata que depois de lida e apr ada, ,vai assinada pelo Presidente desta
CEE.
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