
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE RELAÇÕES

INTERNACIONAIS

“os 17 (dezessete) dias do mês de julho de 2020, às 15:00hs no Plenário desta Câmara
Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Relações Intemacionais nos termos da
resolução nº174/201S(Regimento Interno CMRP alterado pela resolução nº08/2020), bem
como do Ato da Presidência 192/2020, o qual, nomeou como vereadores membros:
Fabiano Guimardes, Dr. Luciano Mega e André Trindade. Sendo que, pres
vereador proponente da resolução Fabiano Guimaries estando presente no Plenário(in
Joco) desta CMRP, « os demais vereadores membros bem como dos representantes das
seguintes entidades convidadas: Higor Lima (AMCHAM BR- RIBEIRÃO PRETO);
Guilherme(CIESP); Andié Ali Mere (ACIRP); Daniel Malusa(vice-consulado da
Alemanha); Vicenzo Spedicato (vice-consulado da Itália); Jacobo Alonso (vice-consulado

da Espanha); Eduardo Amorim (2030); Tamires Souza (Coordenadora do Curso de
Relações Internacionais da UNAERP); Maurílio Biaggi (RIBEIRÃO 2030); Monika
Bergumaschi (ABAGRP); Francisco Maturro (presidente da AGRISHOW) todos
participando por videoconferência por força da pandemia. O vereador presidente
mencionou que além das entidades representadas nesta reunião remota, também foram
convidadas: LIDE/RP(sr. Fábio Fernandes); PISO (sr, Flávio de Barros); RIBEIRÃO
PRETO CONVENTION & VISITORS BUREU (sr, Mauro Baptista, SEBRAE (sr

Carlos); SUPERA PARQUE (st. Eduardo Cicconi); Prefeitura de Ribeirio Preto através do
secretário de Planejamento Edson Ortega que justificou a ausência em razão de reunito
agendada anteriormente e ocorrida concomitantemente com a secretaria de Obras;
“aculdade Moura Lacerda (professor Anderson Salvador Romancilo); Fundação DOM

CABRAL (sr. Fábio Martins); Vice-consulado de Portugal (s, Jogo Caldas); especialista
Maurício Penha já atuou na APEX (Agência de Exportação); FEA/USP RP( professor
Marcos Fava); APAS (sr. Rodrigo Canesin); ADDERI (st Matheus Bazan); SINCOVARP
(sr. Paulo). Feito isso,o presidente em exercício informou que se trata da primeira reunião.
desta Comissão Permanente, cumprimentou as presentes de forma remota e aqueles que
“companham esta reunião pela TV Câmara é redes socins, Destacou que o propósitodesta
Comissão Permanente é criar um sistema de teia promovendo canal de comunicação mais
estreito relacionado a matéria de Relações Internacionais emtre o Poder Público e Privado,
voltado para a organização e estrutura daquelas instituições que já operam cm nosso
município, é outro pilr é fomentar o marketing nacional e internacional dos ativos do
municipio e região. No ponto dois enfatizou que diante desta crise mundial surgiram duas
opcrtunidades fundamentadas: na questão cambial e reorganização das cadeias
internacionais de produção. No ponto três são as características do município de Ribeirão
Preio por ser centro regional de prestação de serviços, comercial, educacional e
ntretenimento, aqual, foi afetada pola pandemia em razão da suspensão temporária dos

“visitantes da região em nosso município, mas que tão logo será retomada. O ponto quatro
que se refere a disponitilização de estrutura intema para criação da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico eficaz para estreita o vínculo com à iniciativa privado, com
integração regional, apoiando a inovação, comércio varejista, protocolo, capacitação do
material humano, existindo também a estrutura extema que se refereaintegração com os
consulados, organização e participação de feiras nacionais/intemacionais, capacitação
funcional, capacidade de orientação contratual, relatando também as diligências realizadas.

em várias cidades com ênfase para o município de Jundiai, Destacando que o quinto ponto
é a integração regional com as informações dos municípios, sendo trabalho
multidisciplinar, por meio de observatório para controle sobre as notíciasrelacionadas a
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Ribeirão Preto e região inscrindo o material acadêmico desenvolvido neste sentido, com
birô de estatística integrada regionalmente. Com a palavra os vereadores membros André
“Trindade é Luciano Mega fizeram as considerações iniciais de praxe sobre o objetivo dest
Comissão Permanente, destacando a vasta experiência dos convidados nas relações.
intemacionais, a interface entre as Comissões Permanentes da Casa, valorizando o
intercâmbio de setores como a medicina, educação, esporte, entretenimento, agronegócio c
a necessidade da reestruturação administrativa do Poder Público essencialmente na

retaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, problemática com a
intemacionalização do acroporto. Em seguida foi concedida a palavra nos convidados.
Iniciando pelo convidado Andté Ali Mere(ACIRP) enfatizou que é necessário abservar
políticas públicas para Região Metropolitana, o poder público tem que facilitar a ação do
investidor internacional, realizar reestruturação administrativa para tomar eficiente,
desburoeratizar o município e país, fazendo breve apanhado da intemacionalização do
ueroporto, enxugando o Estado com investimento somente em Educação « Saúde nas
demais pastas aplicar o modelo de Agências reguladoras. Sugerindo a criação do Comitê
em face da participação desta massa critica integrada pelos convidados. O convidado Higor
Lima (representante do AMCHAM BRASIL - RIBEIRÃO PRETO), fez suas
considerações na atuação da área de desenvolvimento econômico e relações internacionais
no município e região de Ribeirão Preto, cnaltecendo os objetivos da Comissão
Permanente, necessitando retomar este trabalho de integração dos setores, não sendo
trabalho dificil, masépreciso querer fizer, ficando à disposição da Comissão. O convidado
Vicenzo Spedicato (vice-cônsul italiano) sugeriu que para fomentar as relações
intemacionais do municipio e Região tem que fundar uma entidade permanente como por
exemplo Instituto de Comércio Exterior de Ribeirão Preto para canalizar todas as vertentes.
seja privado como público visando gerar negócios para a região porque caso contrário não.
será eficiente toda estruturaeintegração disponibilizada pelo Poder Público. O convidado
Higor informou que esta proposta do Vincenzo já foi repassada ao Instituto 2030. O
convidado Francisco Maturro (presidente da AGRISHOW) manifestou sua concordância
com a proposta do convidado Vicenzo, porque o objetivo desta iniciativa, tem que
ultrapassar a questão do mandato público eleitoral, se disponibilizando em auxiliar no
desenvolvimento destes objetivos da Comissão com à inicistiva privada, por meio do
expositor nacional c  intemacional, indicando também a convidada Monika
Bergamasehi(ABAGRP) face ao vasto conhecimento c atuação no agronegócio. O

convidado Danicl Gonçalves Malusa (vice-cônsul da Alemanha) fez os agradecimentos
pelo convite, reiterando o pensamento defendido pelo convidado Vicenzo, destacou a
questão do intercâmbio em suas diversas esferas, principalmente no âmbito comercial, e a
estreita relação comercial entre Alemanha e Brasil se colocandoàdisposição para cada vez
mais integrar esta questão, exemplificando os intercâmbios já existentes na área
educacional (USP), saúde, agronegócio, ensltecendo a sinergia de todos os participantes,
ficando u disposição na divulgação da nossa região perante os consolados gerais no Bra
u Câmara Comercial Brasil e Alemanha. O convidado Maurílio Bingi(representante do
Ribeirão 2030) fez seus agradecimentos iniciais, parabenizando pela criação desta
Comissão Permanente, concordando como pensamento apresentado pelos convidados
Vicenzo, Maturro e Daniel Malusa, fazendo breve relato das iniciativas locais que tentaram. /realizar este trabalho mas que não tiveram grande xito por fála de integração dos setores7envolvidos, destacandoanecessidade da Câmara ser o mecanismo de integração entre os!
setores envolvidos (público e privado),a qual, possui assessores parlamentares e estrutura
para fazer este acompanhamento técnico, ficando encantado com esta iniciativa e se
colocando à disposição para melhor desenvolver esta Comissão, porque infelizmente o
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município e a Região já perderam inúmeras oportunidades comerciais pela ausência de
receptividade dos representantes das iniciativas privadas, reiterando que está à disposição
para melhor contribuir com o desenvolvimento desta iniciativa da Câmara Municipal, A
convidada Mônica Bergamaschi (representante da ABAGRP) fez os agradecimentos pela
iniciativa na criação desta Comissão Permanente principalmente pela disponibilização de
todos os envolvidos com a matéria, pois infelizmente Ribeirão Preto não cstá estruturado.
nesta questão seja na área do agronegócio, medicina e outras rentes por isso se torna tão
importante esta Comissão Permanente, também se colocando à disposição no
desenvolvimento destas ações voltadas para a cidade independente de mandatos, ser
imprescindível a integração de todas forças vivas da cidade numa única direção. O
convidado Jacobo de Cal (vice-cônsul da Espanha) fez os agradecimentos pelo convite,
enaltecendo a iniciativa por esta Comissão, exemplificando que este trubalho é
desenvolvido pelas cidades na Espanha, e que particularmente é importante auxiliar as
pequenas é médias empresas nesta intenacionalização, concordando com o pensamento
apresentado pelos demais convidados, « que o município « Região tem que agir de forma
integrada, ficando também a disposição para os propósitosjáapresentados. À convidada
Tamires Souza (coordenadora do curso das relações internacionais da UNAERP) também.
agradecendo pelo convite, principalmente por incluir as universidades dentro desta
proposta da Comissão, enaltecendo a participação dos convidados, destecando o trabalho
desenvolvido pela UNAERP, dentre elesaexistência do Núcleo de Estudose Pesquisas em
Relações Internacionais e Comércio Exterior podendo auxiliar na agenda da Comissão
Permanente, pois possuem o observatório de relações internacionais, com à emissão de
boletim informativo diários, ressaltando a possibilidade de integração de ferramentas
acadêmicas com os propósitos desta Comissão Permanente, ficando a disposição da
Comissão. O convidado do Eduardo Amorim (representante do Instituto Ribeirão 2030)
agradeceu o convite, destacando a necessidade do diálogo integrado, enfatizando que o
município e o Brasil têm muitasfalhas na questão da comunicação, mas, diferente do
divulgado pela grande mídia estamos em pleno desenvolvimento ficando otimista quanto a
melhora do cenário nacional no médio prazo de 03(185) anos, ficando a disposição da
Comissão. O convidado Maurilio Biaggi reiterou seu compromisso, mas, é necessário
materializar todas estas iniciativas, e realizar a divulgação destes propósitos em ampla
escala, enfatizando nos vereadores membros que 4 recompensa vem para aqueles que
fazem e não para aqueles que pensam em fazer. O vercudor presidente nas considerações.
finais reiterou os agradecimentos pela participação de todos, reafirmando o compromisso
de desenvolvimento desta teia de ideias e propósitos,e a divulgação destes objetivos por
meio da Câmara e Prefeitura Municipal. Por fim, importante consignar quen votaçãopara
escolha das funções de presidente e vice-presidente da Comissão Permanente será
realizada na próxima reunião nos termos art.58,caput do Regimento Intemo, A integra
dessa reunião encontra-se gravada em mídia áudio visual, e faz parte desta ata, na forma da.

Resolução nº 46/18, podendo ser visuslizada esta reunião por meio do canal
hitps:/ewns youtube com/eAvcamararibeimopretofvideos. Nada mais havendo, nem
interessados em se manifestar,a rcubião foi encerrada às 16h:46min,, da qual para constar,

eu Luiz Femando Peres EDS servidor designado desta CMRP, lavreia
presente ata, que foi elaborada nús termos das Resoluções nº174/2015 e 46/2018, que
depois de lida e aprovada, vai assinada pelo vereador no exercício da presidência desta
reunião, /L

FABIANO GUIMARÃES
vereador presidente


