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ATA DA COMISSÃO ÉPECIAI: DE ESTUDOS PARA ANALISAR, PROPOR
E ACOMPANHAR, A EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA NAS
UNIDADES DE SAUDE E ESCOLASMUNICIPAIS - RESOLUÇÃONº 56/2018.

REUNIÃO EXTERNA:

AOS treze dias do mês de março de 2019, às 14:00 horas, reuniu-se a Comissão
Especial de Estudos - CEE, que tem como Objeto Analisar, Propor e
Acompanhar a Execução de Medidas de Segurançanas Unidades de Saúde
e Escolas Municipais, com a presença de sua PresidenteVereadora Gláucia
Berenice e do Vereador Fabiano Guimarães, membro dessa Comissão. Os
demais membros da CEE, Vereadores Maurício Vila Abranches e Orlando
Pesoti, justificaram suas ausências, tendo esse último, enviado seu Chefe de
Gabinete para representa-lo. Conforme deliberado na reunião anterior, a CEE,
através de sua presidente, convidou entidades da área da saúde e da educação,
bem como, demais interessados no assunto, para participarem de palestras com
profissionais especializados em gestão de projetos de tecnologia na área
pública. A reunião foi realizada na sede da SUPERA — Parque de Inovação e
Tecnologia de Ribeirão Preto, situado nesta cidade, na Avenida Nadir Aguiar,
1805. A CEE, foi acompanhada pela TV Câmara, além de outrOS órgão de
imprensa de nossa cidade. Estiveram presentes também, a convite da
Presidente da Comissão, O Presidente da FIPASE — Fundação Instituto Polo
Avançado da Saúde, Professor Adilton Oliveira Carneiro, a Sra. Monica da Costa
Nocciolli, Superintendente da Guarda Civil Municipal, O Sr. António Reis Duarte,
Superintendente do DAERP — Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão
Preto, além de inúmeras pessoas interessadas no assunto.
A vereadora Gláucia Berenice, iniciou a reunião, cumprimentando e
agradecendo a presença de todos. Fez um breve relato sobre a Situação de
insegurança por que passam, especialmenteas escolas e as unidades de saúde
do nosso município. Disse que as palestras serão esclarecedoras para que se
amplie O leque de Opções para a solução dos problemas enfrentados.

Também usou da palavra o vereador Fabiano Guimarães, membro da CEE e em
seguida o Presidente da FIPASE, professor Adilton, que deu boas-vindas aos
presentes.
Ato contínuo, falou a Sra. Mônica Nocciolli, superintendente da Guarda Civil
Municipal, que informou aos presentes que, em nossa cidade, existem 05 (cinco)
unidades que dispõem de monitoramento.



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

As palestras foram ministradas por:

Juvenal Santana, consultor de projetos de Tecnologia da Informação; trabalha
com gestão de projetos de tecnologia na área pública desde 2005. É formado
em Análise de Sistemas, pós graduado em Gestão de Projetos de Tecnologia da
Informação pelo IPT e MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV;
Juvenal discorreu sobre desenvolvimento de projetos de Monitoramento
Municipal, objetivando a Segurança Pública para combater invasões e
depredações em equipamentos públicos, evitando o risco a continuidade dos
serviços. Falou também sobre Gestão de Resultados, sobre as diferentes
realidades e finalizou dizendo que a solução seria a instalação de câmeras, com
vídeo analítico, enviado a centro de operações integradas, com emissão de
alertas.

Andrey Carvalho Freire, especializado em Tecnologia da Informação, em
Biometria Digital — AFIS, em Certificação Digital e Criptografia, em ECM/BPM;
em Investigação em Redes Sociais e BIGData; Oracle OCA Certified
Professional; Kofax Capture Certified Professional e lBM i2 Analyst Notebook
Certified Professional. Andrey discorreu sobre Bigdata e Monitoramento,
empregando relevância a busca. Falou sobre banco de dados para fornecer
informações rápidas e interligadas. Falou também sobre valores agregados e
sobre o software para coleta de dados. Propôs o monitoramento interligado com
uso de informações armazenadas em Bigdata, com o uso de inteligência,
objetivando a prevenção, utilizando a tecnologia para a segurança.

Após o encerramento das exposições, a palavra foi aberta aos presentes, que
fizeram alguns questionamentos que foram esclarecidos pelos palestrantes.

Por fim, a vereadora Gláucia Berenice, Presidente da CEE, agradeceu a
presença de todos e em especial aos palestrantes e da SUPERA, que
gentilmente cedeu seu espaço para a reunião da CEE.

Anexa a essa ata, mídia audiovisual com matéria sobre a reunião e entrevistas
com os participantes, gravada pela TV Câmara. Nada mais havendo a ser
tratado, a vistoria foi encerradªagm.?5 horas, da qual para constar, eu Emir
Aparecida Martins Paulino * ,eu & ,, » ,sérvidora 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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Vereadbra — Presidente da CEE


