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irá GUESS CESTAS

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE TRANSPARÊNCIA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Aos 06 (sais) dias da mês da outubro do 2021, às 16h:08min., utlizando a plataforma de
forência, tando om vista a situação de pandemia e calamidade pública decretcda

clbio de Rinsirão Preto, reuniu-se no Plenário da Câmara Municipal a Comiscão
ento do Transparência, nos termos da resolução nº174/201S(Regimento Inteno

), bem come do Ato da Presidência nº03/2021, o qual, nomeou como vercadoras
membros: Vereadores Marcos Papa (Presidonto), Zorbinato (Vico-prosidanto) o Colotivo

er Judeti Zill Iniciando os trabalhos o vereador presidente da Comissão de
rência e Legislação Paricipativa o vereador Marcos Papa presente in loco no

ienário, ressatou que se trata de reunizo com data fixa toda primeira quarta-feira do mês.
a incentivar a participação popular. Justiicando a ausência dos vereadores

Sergio Zerainato representado pela assessora partamentar Fernanda Berganini
o etivo Popular Judeti Zilirepresentada polo assossor pariamentar Thiego
à. Feito isso, nominou os convidados presentes no Plenário quais são: Renato
ns Bin (Centralador Goral do Municipio); Ângelo Paschoaleto (presidente da

ma de Transparência da Câmara Municipal); e Ólhon Castrequini Picsini
or ta Departamento do Promoção da Integridade), participando remotamente os

'atim (Comitã Municipal de Transparência que compõeoInstituto Ribeirão
Gula Siegi, Informando que o tema desta reunião é cecorrenta da proposta do

à d Transparência cia Rineirão Preto referente ao Plano co Dados Abertos contando
paripação remaia da patestranto Carolina Sciarotta, historiadora, analista do

acy q Pesquisa da Openknowedgo Foundation (OKF) coordenando a iniciaiva
o da Secretaria Municipal do Educação do São Paulo, em 2021 coordenou a

ds Conlretos de Serviços o Aquisiçõos nesta mesma secretaria, sendo que, a
"Knowledge Foundation (OKF) é uma organização internacional, sem fins lucrativas,

us oremava políticas públicas sobre transparência, participação social e dados abertos,
capacitar a socledeco ao aproveitamento destas informações, através do
imento da tecnologias abertes, treinamento em produção é uso de dacos

oratérios axporimentals. Com a palavra a palestrante Cerolina Sciarotia, após os
“scimentes inlolais, realizou sua apresentação por meio do slides, os quais fazam

aro desta ata, tendo como Ilulo: “Planejamento para abertura de dados municipais,
o o concaito de dados abertos que segundo a Open Knowlodgo Foundation 6
qualquer pessea pace liwemente acossáios, utlizálos, modificá-ios e

riihá-os para qualeuer finalidado, estando sujoito a, no máximo, as exigências cue
var sua proveniência e sua abertura, Também promovou explicações sobre os

Nlfoito) principios que compreendem o conceito do dados abertos que devem ser:
omelotas; primárias; atuais; acossívols; procossáveis por máquinas; acesso não

formato não propriotário e licenças livres. Discorreu sobre a legislação
ca sojre & matéria quais são: lifederal nº12.527/2011 (LAI - Lei de Acesso

lei federa! nº13.709/20:8 (Loi Goral de Prolação de Dados); decrato
(Poltca de Dados Abertcs do Poder Executivo Federal). Destacando os

0) motivos para a anertura dos dados pelo TCU: 1) transparência na gestão pública;
ibução ca seciedade com serviços inovadores ao cidadão; 3)aprimoramento na

e cos dedos governamentais; 4) viabilização de novos negócios e 5)
ioriegade porli. Ressaltando as boas práticas na construção do plano de abertura

ais são: deinirlestruturar a política de dados abertos; definir ponto de
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condenação o vraoaho do abertura do dados; processo ploto gl com ii esto (ponta a

ue foi plenejado com processo do abertura para identificar os dados
ntficar os representantes dos setores estratégicos (por exemplo: Servicos.

informação eo Cidadão; assossoria de Comunicação Social, Ouvidoria, Áreas

finalistcas eÁrea de Tecnologia da Informação). Feito isso, informou quo é necessária a
criação do ceiáloga de bases de dados; realizar oficinas participativas para a construção do

DE; elaborar e publicar o PDA; executar as aberturas previstas e construir as basos para.
formato, LGPD, higienização) o monitoramentoerevisão

ariódies. Em que o pensemento estratégico no procasso de abertura de dados garantirá a
'ongavidada da eçãoeainserção e engajamento da instituição no ecossistema

rias. Retomando a palava o vereador prosidente agradeceu a palestrante
rolie pela coresantação referente aos dados abertos. Em ato contínuo

untou £oconvidado Ângelo Paschoaloto sobreaatual situaçãode implementação os
 eertos na Câmara Municipal. Corn a palavra o convidado, apósas considerações e

cimentos iniciais, raspendeu que ocorreu avanços, sando definido como sará
mvolvido este Plano ds Dados Abertos, ficando por definição da presidência e diretoria.

«a Gssaa Comissão Interna de Transparência como a responsável pola elaboração do
Flano ce Dados Abertos, bom como implementar a rotina do trabalho entro todos os

da Case, com levantamento dos dados paraacriação destes catálogos. Em qua o
da implementação está provsto para ocorrer de 01(um) e O2(dois) meses, 3 a

coleta possa ocorrer entre O3(rts) o O4(quatro) mesesa conclusão total do Plano
ados Abertos, Informando que fornacerá os procedimentos e dados realizados para
untado posteriormente na ata dosta Comissão Permanente de Transparência.joapalavra9 vereador presidento informou que pela faia do quórum para

ão, tElvez poderá roquerer pelo seu próprio gabinete a incorporação desta
niação, Feto Isso, concedeu a palavra aos convidados Renato Cláudio Martins din

niralacor Geral do Município) o Óthon Castrequini Piccin (Diretor do Departamonto do

remoção da Intagridado) para se manifestaram como Prefeitura Municipal está atuando na
uestão co Plano de Dados Abertos. O convidado Renato Cláudio Bin após os

imartes e consderações Inkiais, realizou as explicações sobre a forma quo foi
1a à Censteladoria (Geral do Municipio, a qual, ocorreu por meio da lei complemertar

municigal nSa062/2021(Dispõe sobre a Organização Administrativa é Reorganização do
Quagro cia Passos! da Prefeitura Munic'pal do Ribeirão Preto e dá outras providências),

composta por Os(einco) érgãos quais são: Ouvidoria Geral; Corregedoria Geral; Auditoria
arel: Depertamento da Promoção da Integridade o tendo como órgão máximo da

«aris. oral o Consalho do Controle Intemo que é composto justamente pelos
membres destes Os(cinco) órgãos descritos. Ressaltou, que já fol elaborado o Regimento

o ds Controladoria conforme previsto na respoctiva da lei complementar municipal,
será oriado também nos próximos 12(doze) meses o Plano Municipal do Ouvidoria,

alemplará a temática dos dados abertos, promovendo demais explicações sosre
ria des dados abertos. Com a palavra o convidado Othon Castrequini Piccini, após os.

mentos e considerações Inciais, ressaltou que o Dopartamento Promoção da
sendo comentários sobre a lal complementar municipal nº3062/2021 retacionado

rca da criação da Controladoria Geral do Municipio e questões correlatas dentre elesa
o do Regimento Interno, com destaque ao Plano Municipal de Ouvidoria que traz em seu

a 2 cancao do Gados abertos, e será criado em até 01(um) eno e vigorará até
Eros, promovendo o amplo diálogo Intersetorial, eutoridades competentes a

civl erganizaca, Tendoa propósito de Incentivar a trarsparência ativa, lembrando
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a transpstôncia passiva já ostá contemplada dosde o advento da LAI(Leide Acossa à

o). Dostecando ainda, que à Controladora Geral do Município passou a funcionar

& insltnca recursal dos requerimentos do acesso à infomação, sendo uma

auização coromodelo aplicado pela Controladoria Geral da Unio, provisão recursal

aus inaxisia no municipio, estabelecido no decreto do Executivo municipal nº203/2021 cue
Hemelegeu o Regimento Intemoda Controladoria Goral do Meniciio. Com a palavro o

Marin (representante do Ribeirão 2030) após os agradecimentos e

sãos ines, destacou a necessidade do acesso à informação pela Profotura

ica! referente aos estudos que embasamacriação da LOA.- Lel Orçamentária Anual,

não sebando como ocorre o fornecimento de dadoseelaboração dos estudos para calcular

o o cuslo anual do aluno dentro da secretaria de Educação. Perguntando para a
Jestrenia Carolina Sciarota, por exemplo relacionado a tação os dados abertos

nitam fazar que tipo ca verificação, é possível a disponibilização de forma ampla é

restrita, À palestrante promoveu às explicações sobre o procedimento legal da fitação,
eilêndo cu findado o processo lciatório ocorre a disponibiização dos dados pela

ço. Para explicar por exemplo o custo aluno, bem como a disponibilização

astes dados de transparência passiva, existindo a dificuldade do município não possulr
rutura para disponibilizar a integra destas Informações contidas no processo licitatório,

porém, a Poder Executivo tem a possiblidade do organizar e disponibilizar Informações.

reeis, timestais, semestrais relacionando as. aquisições realizadas, contratos,
contratados, valor estmado, para quo assim a soclodads civil possa acionar a
rarsparênci= passiva, Com a palavra o convidado Thiago Scatena (assessor parlamentar
areecora Caletvo Popuiar Judeti Zili), após os agradecimentos, porguntou: qua! o

“cado do pinelplo processado par máquina o formato não proprietário; qual a seida

gra 03 municipios sairem da cependência destas Big Techs exemplo Facebook; so existe
modeo de Câmera Munkipal referente ao fomecimento de dados abertos;

cimento de biografia refarantoa matéria do dados abertos, para comporo relatório

qua é c'eborado semosiaimente. Com a palavra a palostrante, informouqueseráincluso

slgoscesta apresentação, a biblografa dos dados abertos quo sorão enviados paras
ncia desta Comissão Permanente, Quanto 20 principio dos dados processados por

expicou que so refere O fomiato disponibilizado no local, para o acesso das.

“aces de dados, por exemplo a secretaria munkipa! de Educação, que possui
de quantidade de informações e perfis dos alunos, que prec'sa de programa especico

+ aberto que São 65 fODOS programados para acessar o coletar estes dados sam

ação Murana. Com relação o formato não proprietário dos arquivos explicou que é

oossive! rsalzar do forma gratuita por exemplo: salvar o documento na extensão .:sv
suo separaco por virgula (formato não propritáro) ao invts de xls(Excal produto da

Lictoson) permiindo que qualquer pessoa possa abrir este documento no Programa de

cienilha Oen Ofca (sofivare livro) sem qualquer restrição de uso. Quanto aos planos de
acesso dados abertos não so lembra qual Câmara Municipal para exemplificar. A

aalostrenta informou ainda, que é necessário diferenciar o procedimento de abertura do

a proseclmento de estruturação da Ouvidoria, fazendo És devidas explicações cue
encontrera gravadas integrelmento em formato audiovisual. Com a palavra, os

convgados Renato Clêusio Bin é Othon Castrequini Piceinl, informaram que o Pleno
Auniciaal de Ouvidoria, alom de estulurer o próprio órgão, também tem a provisão de criar

+ esintura ca sistema de dados abertos ao cidadãoe ao próprio município do Ribeirão

Greio Com a palava 0 convidado Marin, destacou que embera o Plano Municipal do

Ouvidoria praveja os dedos abortos, observa quo Ribeirão Preto não tenha esta
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sapasisada ca tecnologia

da
informação para Implementáo. O convidado Renato Cláudio

tncou que atualmente rolacionado à Ouvidoria Municipal existem 03(1rês) sistemas
ilansedos pela própria CODERP quais são: e-Sic; SAM o o Fala Cidadão. Em que, uma

rapostes existantes dentro do Regimento Intemo é centralização num só sistema para
nelhar controle, efetvidado e resposta ao usuário, promovendo demais explicações soare

emática que se encontram gravadas integralmente em formato audiovisual, Nada mais
asranso, o prasidento daComissão Permanente do Transparência é Logisiação Partcipatva,*Marcos Paza, agredeceu a parti pação da palostrante e dos convidados, encerrando

17b:4Emin.. tendo a mosma sido gravada om ntero teor por mídia audiovisual
os da Resolução nº46/2018 disponiblizada no cenal

R481=25205 o devidamente juntada aos
sorvidor designado, laveia presento ata que

pelo vereador presidente desta Comissão Permanento
liva, acompanhado da respectiva lista do presença que

enyeutubo comimateny=r
Eu, Luiz Femando Pares.

Vereador Presidente da Comissão Permanente do Transparência o
Legislação Participativa


