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Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020,às 17:07hs na Sala de Comissões 1 da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto, sob a presidência do Vereador Marinho Sampaio, foi realizada à
reunião da Comissão Permanente de Comunicação, com a presença dos Senhores Vereadores.
Marinho Sampaio, Nelson das Placas e IgorOliveiraeainda dos Servidores Sérgio Luis Figueiredo
(Tv Câmara) e Jane Rodrigues (Tv Câmara). Ver. Marinho Sampaio iniciou cumprimentandoeagradecendo a presença de todos, explicou que foi elaborado por esta Comissão um requerimento.
para ser submetido ao E, Plenário solicitando ao Prefeito que informe as campanhas
educativas/informativas produzidas pelo Executivo para que o Legislativo através de uma parceria,
divulguenransmita à população. Acrescentou que a Comissão recebeu um processo referenteaaquisição de equipamentos, o queserá devidamente estudado; que esta reunião destina-se também a
auvir o setor competente desta Casa de Leis, que é a TVCâmara, manifestando ser uma importante
ferramenta para que população acompanhe os trabalhos do Legislativo local e o objeto desta
Comissão é auxiliar neste propósito, Sr Sérgio Figueiredo falou acerca da campanha educativa do
Executivo, tal como ocore na esfera estadual e federal; quanto à aquisição de equipamentos,
explicou acerca da necessidade para o funcionamento dos trabalhos da casa, Acrescentou que há
uma rádio autorizada para à Câmara Municipal, informando que o engenheiro contratado pela Casa
está procedendo análises para sua implantação, Que a Comissão Permanente deve definir a data,
limite para veiculaçãode matérias em virtude do ano eleitoral,a exemplo das eleições anteriores, e
que por seruma TVlegislativa a restriçãoéamecipada. Vereador Igor afirmou que a definição desta
data é importante ser fixada para se evitar questionamentos na Justiça Eleitoral. Sérgio ressaltou
também a importância dese orientar os demais vereadores para no usa com cautela da Tribuna no
Plenário, quanto a se eviar à conotação de campanha eleitoral. Sérgio ainda acrescentou que a
ASTRAL encaminha orientações para as Tv's legislativas, que estão aguardando manifestação do
TSE e que cada eleição tem regramentos próprios; informou que a Casa tem uma servidora
designada para atuarcom as mídias sociais insitucionais. Vereador Igor afirmou que no ano
passado fizeramum aplicativo institucional para celulares no tocante a Câmara que poderia ser
trabalhado também. Sérgio solicitou apoio da Comissão para que a Câmara volteaser associada da
ASTRAL, que para tanto precisam pagar uma anuidade e com isso teriam acesso a materiais e
Informaçõesdas mais diversas e capacitações. Vereador Igorfalou acercada qualidade dos serviços.
que vem sendo desenvolvidos pela rádio Câmara de Campinas, Sérgio acrescentou a necessidade de
compra de equipamentos para colocar a rádio em funcionamento, quanto aos custos, não soube
informar, até pela oscilação do dólar; Após as considerações finais, nada mais havendo nem
imeressados em fazer uso da palavra, O Presidente encerrou a reunião às 17:38hs da qual para
constar fai lavrada à presente ata, que apás lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente da
Comissão Permanente de Comunicação da Câmara Municipal de Ribeirão Pro.
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