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Comissão de Transparência e Legislação Participativa
As 16:05 harasdo dia 01 de setembro de 2021. Reuniu-se a Comissão Permanente de Transparência
desta Egrógia Casa de Leis. O vereador Marcos Papa falou sabre os trabalhos da Comissão
Permanente de Transparência e sobre a correta aplicação do Péincípio de Transparência porparte da
administração pública, O vereador Zerbinato e o vereador Ramon - Todas as Vozes agradecerama
presença detodos, colocando-sea disposição dos trabalhos. O professor iniciou sua fala defendendo
a imponância da Câmara Municipal no processo político do Brasil. O professor palestrou aos
presemes sobre à participação social nas instituições nacionais públicas, Prosseguiu sua fala,
dliscorrendo sobrea transparência enquantodever das instituições públicas, além da importância do
uso da internet para garantir a transparência, Ato contínuo, expôs aos presentesos dispositivos €
intendimentos de órgios internacionais, no tocante a transparência e ao desenvolvimento
sustentável, auxiliados pela participação da sociedade. A Comissão deliberau sobre a criação d um
cadastro para os munícipes. interessados em obter informações junto a Câmara Municipal.
Respondendo a um questianamento dos presentes o Professar sugeriu aos presentes que submetam a
Câmars ao questionário de transparência do TCU para identificar os pontos onde pode haver
aprimoramento, Deu sequência asuafala expondo o questionário do TCU e de outros órgãos aos
presentes. Criticou o uso de redes sociais como mecanismo para coleta de informações junto à

população, dada sua suscetibilidadeainfluências tendenciosas. Questionado pela assessora Rafaela
àProfessor esclareceu que :s casas legislativas podemser cobradas segundo à legislação municipal
responsável par reger questões de transparência, À senhora Viviane Silva representando o Mandato
Coletivo Todesas Vozes falou sobre as iniciativas e projetos do mandato para otimizar as
mecanismos de consulta popular. O Professor encerrou sua fala ressaltando a importância de
iniciativas como esta e colocou-se a disposição para auxiliar nos trabalhos deste legislativo. Nada
mais havendo foi encerrada presente transmissão as 17:32.
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