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ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE TRANSPARÊNCI

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2020, às 17h:04min., utlizando a
plataforma de vídeo conferência, tendo em vista a situação de pandemia e calamidade
pública decretada no Municipio de Ribeirão Preto, reuniu-se no Plenário da Câmara
Municipal a Comissão Permanente de Transparência, nos termos da resolução
nº174/2015(Regimento Interno CMRP), bem como do Ato da Presidência nº84/2020,o
aval, nomeou como vereadores membros: Vereadores Marcos Papa (Presidento), Fabiano
Guimarães (Vice-presidente), Rodrigo Simões, Gláucia Berenice e Dr. Luciano Mega,
niciando os trabalhos o vereador presidente da Comissão de Transparência Marcos Papa
presente in loco no Plenário, ressaltou que o objetivo desta reunião é continuar as
discussões sobre o substitutivo ao projeto de resolução quealtera o Regimento Interno
desta Cêmara Municipal, retirandoo regime da urgência especial ou "votação relâmpago”
dos projetos de lei, a qual, existia em grandeparte para preservar o poder aquisitivo do
servidor público municipal no momento histórico que existia periodo hiperinflacionário, o
qual, se o projeto de lei dodissídio (data base) dos servidores não fosse votado na mesma
ssão da apresentação,a perda salarial no processamento da Folha de Pagamento para

o mês seguinte poderia chegar até 20%, porém, com término deste periodo
hiparinfiacionário não existe mais esta necessidade deste regime, entretanto continuam as
discussões e recebendo sugestões. Neste sentido, provocada pela sociedade civil

nizada dentre elas o Instituto Ribeirão 2030, Comitê da Transparência formada por
de 15(quinze) entidades, esta Comissão Permanente ce Transparência propós o
to de resolução sobre a retirada do regimede urgência especial no Regime Intemo,
essa razão está ocorrendo a presente reuniãode forma extraordinária neste mês de

attubro, para justamente receber e discutir sobre as sugestões de emendas ao substitutivo
do projeto de resolução nº25/2020. Feito isso, o vereador presidente informou que
remotamente participam também desta reunião o vereador membro Luciano Mega; bem
mo Os convidados: dr. Alexandre Pasqualin Maurin; Alexandre Pastova (representante do

sindisato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto); jomalista Cristiano Pavini
(representante do Instituto Ribeirão 2030); Larissa Eiras (representante da ACIRP);
uglas Marques; João Pedro Toledo; Isabela Pawlak; Luciano de Fazio(representante do

OpenLegis) e Marina Guimarães membro da Comissão de Transparência da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto, a qual, é Integrada por servidores concursados. Por
conseguinte, o vereador prosidente concedeu a palavra ao convidado Alexandre Pastova,
ars Bprasentar a sugestão de emenda ao substitutivo do projeto de resolução conforme
mpromissado pelo convidado Valdir Avelino (representante do Sindicato dos Servidores

Municipais deRibeirão Preto) na reunião do dia 07/10/2020, destacandoque foi recebido
do SSMRPGP por meio do ofício nº245/2020 datado em 21/10/2020aproposta del;
emenda aosartigos 116, 8 3º e 147 incisos de | a V do Regimento Interno através do.
substitutivo do projeto de resolução nº25/2020,a qual, foi juntada napresente ata. Com a
palavra, o convidado Alexandre Pastova após os agradecimentos, informou que o ||

/)

departamento jurídico do sindicato elaborou as sugestões de emendas ao substitutivo do |!)
-/

projeto de resolução nº25/2020, que foi endereçada ao vereador presidente da Comissão
rmanente de Transparência por meio do ofício nº245/2020 no dia 21/10/2020,
saltando que o objetivo das sugestões de melhorias do projeto foi para resguardar os.

dieiles dos servidores municipais, ficando à disposição para eventuais reuniões,
mevendo a leitura cas sugestões de emendas ao do projeto de resolução para

conhecimentodos participantes. Com a palavra, a convidada Larissa Eiras (representante



da ACIRP), após as saudações aos participantes, destacou que teve acesso as propostas
de emendas apresentadas pelo Sindicato dos Servidores, pontuando sobre duas questões:
em que a primeira é o fato de tudo aquilo que não for revisão anual dos vencimentos, e
causar aumento de despesa relacionado aos servidores via acordo coletivo ou decisão
judicial, bem como diminuição dedireitosdos servidores, somente poderá ocorrer por melo
delel previamente existente, sendomatéria pertinente ao regime de urgência comum, ou
seja, de 30(tnta) dias para entrar em votação, porquê o propósito do substitutivo ao
projeto de resolução é que nenhum projeto seja aprovadona surdina, promovendo amplo
conhecimento,eparticipação popular, reiterando que a questão da revisão anual dos
senvidores já está contemplado dentro das exceções do regime de urgência especial no
substitutivo do projeto de resolução nº25/2020. Com a palavra, o convidado Cristiano
Zavin (ropresontante do Instituto Ribeirão 2030), após as saudações, em resumo informou

aus a sociedade civil organizadapor meio do Comitê Municipal de Transparência defende
por principio queo regimede urgência especial seja a exceção e nãoa regra como ocorre
atualmente no Regimento Interno da Câmara Municipal, e que os projetos que beneficiem
em demasia ou retirem direitos dos servidorespúblicos municipais não sejam submetidos
ao regime deurgência especial, destacando que após a reunião do dia 07/10/2020 cesta
Comissão de Transparência foram elaboradas O(três) sugestões de emendas ao
substitutivo do projeto de resolução nº25/2020, as quais foram encaminhadas para
assessoria do vereador presidente Marcos Papa e ao Sindicato dos Servidores Municipais,
reiterando queo Instiuto Ribeirão 2030 é contrário a qualquer tipo de votação relâmpago,
sob os mesmos fundamentos apresentados pela convidada Larissa Eiras( representante da
ACIRP), portanto, sendo contrário, mas, respeitando o pleito referente as sugestões de
emendas apresentadas pelo Sindicato dos Servidores Municipais. Retomando à palavra o
vareador presidente ressaltou que o objetivo é acabar com a votação relâmpago, e no
papelde vereador receborá as novas sugestões de emendas, sendoelaborado o texto final
contendo as emendas ao substitutivo do projeto de resolução que será distribuído a todos
os participantes desta reunião, tendoa possibilidade de sugerir novas alterações antes da

do substitutivo do projeto, Em ato contínuo finalizada as discussões referentes as
sugestões de emendas o substitutivo) do projeto de. resolução nº25/2020, o vereador

yo Marcos Papa primeiramente destacou a presença in loco no Plenário cesta
Casa do coordenador legislativo desta edilidade servidor Femando Marcos Ramos,e a
participação remota do convidado Luciano de Fazio (representante do OpenLegis), Feito

niciou os debates relacionadosao item O2(dois) dapauta da reunião, referente ao
recar (questionamentos) realizados pela Comissão Permanente de Transparência para a

Coordenadoria Legislativa desta Câmara Municipal por meio do processo administrativo
nº24,77212020. Comapalavra, o convidado Fernando Marcos Ramos, após as saudações,
relacionado ao processo legislativo eletrônico enalteceu a expertise em programação e
processo legislativo do convidado Luciano de Fazio (representante do OpenLegis)
auxilendo prontamente a Coordenadoria Legislativa nas questões referentes ao tema do
processo legislativo eletrônico e outras demandas correlatas como por exemplo a
comunicação entre o painel de votação do Plenário e o sistema Opentegis. Quanto as:t
respostas. decorrentes dos questionamentos realizado pela Comissão Permanente de
Trensparência, se encontra dentro do processo administrativo nº21.77212020, cujacópia de
inteiro teor ficará em anexo a respectiva ata da reunião, ressaltando que o parecer da
Coordenadoria Legislativa &: totaimente favorável ao e-democracia; sendo necessário o
encaminhamento e manifestação do corpo técnico da Câmara (Coordenadoria
Acministrativa e Setor da Tecnologia da Informação) a respeito desta matéria; participação



do convidado Luciano de Fazio (representante do Opentegis) nesta demanda do
e-Semocracia face ao seu conhecimento técnicoeprático; ressaltou que entrou em contato
com o Interlegis e foi informado que em razão da pandemia nãoestão sendo realizadasasoficinas momentaneamente. Retomandoa palavra o vereador presidente Marcos Papa,
perguntou ao convidado Luciano de Fazio (representante do OpenLegis), como ocorreu a
implementação da assinatura digital em algumas Câmaras Municipais e questões
correlatas, ressaltando que é o único vereadorda Casaque possul assinatura digital. Com
a palavra o convidado Luciano de Fazio (representante do OpenLegis), apósas saudações

respondendo aos questionamentos realizados, informou que a maior dificuldada de
implantaçãodo processo legislativo é de natureza cultural, porque a Câmara possui todooeparato tecnológico para colocar em funcionamento imediatamente, legalmente também
não existe nenhum entrave pois trata-se de questão intema da Casa tendo competência
pare regulamentar a matéria com base na Medida Provisória nº2002 referente a
Infresstrutura (de! Chaves: Públicas. no Brasil (Medida Provisória nº2200:2) Com relação
assinatura digital a Câmara Municipal de Ribeirão Preto está praticamente pronta, sando
somente questão interma deajustar o momento de aquisição e implementação do
certificado digital comoprocesso legislativo eletrônico, pdestacando que o valor econômico
dos certificadosestá baixo, podendo serutiizado o certificado digital At. Destacou que
“entre as vantagens do processo eletrônico temos: redução de custo de papel; prazos
cumpridos de maneira mais ágil, confidencialdade na segurança do documento;
arquivamento eletrônico dentre outras vantagens. Reiterando a necessidade da
fegulamentação por resolução, no sentido deque seja obrigatório o vereador tramitar a
propositura eletronicamente, com exceção em momentos pontuais comopor exemplo o
sistema eletrônico ficar fora do ar ou sem acesso à internet, exemplificandooprocesso
ocorrido na Câmara Municipal de Jaboticabal no ano de 2018, demorando apenas O3(três)
meses a implementação inclusive a comunicação da Câmara com o Poder Executivo.
Retomandoa palavraovereador presidente, destacou quediante deste relato é inexistente
qualquer restrição legal, tecnológica e orçamentária, para implementação da assinatura
“igital do sistema eletrônico para o trâmite de documentos. Comapalavra o convidado
Fernando Marcos Raros reiterou o entendimento do convidado Luciano queo impeditivo é
efacionado a questão cultural, pois com a assinatura digital irá alterar a rotina do
egisiativo, enaltecendoas vantagens operacionais com a implementação da assinatura
digital, evitando inclusive o retrabalho da secretaria Legislativa da Casa de receber 0 físico
& digitalizar o documento em obediência a transparência e o acessopúblico, Destacando
que relacionado aos tokens é necessário também avaliar a questão da renovaçãodoprazo
de validadocom variação de 01 a 03 anos,a forma que será o processo administrativo de
squisição dos tokens, sendo salutar discutir a aquisição dos tokens para a própria
assossoria parlamentar do vereador, com ênfase ao fato que o Sistema do Processo

informou que oficiou a Mesa Diretora da Casa referente a este assunto sobre a aquisição
dos tokens para assinatura digital, afirmando queserá reiterado o ofício por meio dos
vereadores membros desta Comissão Permanente de Transparência para a Mesa Diretora
promover esta aquisição destes tokens de forma imediata, e a consequente
capacitaçãotreinamento através da Coordenadoria Legislativaeo Setor de Tecnologia da
Informação desta Casa de Leis a partir de janeiro de 2021. Comapalavra o convidado

tizno Pavini (reprosentante do Instituto Ribeirão 2030), destacou o empenho de todos
os envolvidos neste processo da viabilidade da assinatura digital, mas, ressaltou a
necessidadede ser estabelecido o cronograma mais objetivo nesta questão, referente ao

islativo é 100% digital desde 2017, Retomando a palavra o vereador presicent



E Câmara Muni cipal de Ribeirão PretoCrEO“é damento de capacitação dos vereadores assessores, a forma a aquisição dos tokensstána, Per eu sem dispensa de litação, o posicionamento do Tora a respeito destamatéria Afimando que o Comil de Transparência concorda cor feenvio deste ofício aMesa Dietota da Casa solicitando a aquisição dos tokens, e sendo necessário amentação bem definido, pois será também umagofres públicos, aglidade no processo legislativo.

Cauê” e compartilhar com várias máquinas ao mesmo tempo come forma de redução deGusto, reiterando que 0 processo legislativo da Câmara já está fode Preparado InclusivePára o certicado via celular. Retomando a palavra O vereador presidente, assumiu oCamanisso público de reunir com os vereadores integrantes da Mess Diretora daCâmara para discutir ponto a ponto da que foi apresentado veta reunião sobre os avançosoSamisos Para a implementação da assinatura digital, que significará males proximidadedemonioão Popular, celeridade no trâmite dos processos & proposiuras legislativas;Ggomomia de tempo, insumosefuncionários, Nata mais havendoa Seliberar, o presidente daComissão Permanente de Transparência, vereador Marcos Papo, agradeceu a participaçãodejoias es Convidados & encerrou a reunião às 18h06min tendo à mmeos sido gravada emtera teor por mídia audiovisual que é parto Integrante destaCoe2ora disponibilizada no canal https:youtube co“demente juntadaaos autos, Eu, Luiz FernandoPeres servidor designado,desta orapsane ata que denois de lida e aprovada, vaiassada polos vorendons membrosdesta Comissão Permanente de Transparência presentes na feunião, ressaltando que a“estância de lista depresença ocorre em razãoda reunião tr econido de fes remota.Nba
MARCOS PAPAVereador Prosidento ca Confssão Permanente dTransparência
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LUCIANO MEGA
Vereador membro CPT


