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Câmara Municipal de Ribeirão Pretoé SEE COS
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS (CEE)
DESTINADA A ESTUDAR E ACOMPANHAR A VIABILIDADE
FINANCEIRA DA CODERP - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO DE RIBEIRÃO PRETO E SUA CONTINUIDADE
OPERACIONAL

Requerimento nº 7484/21

fos cezoto cias do mês de novembro de 2021, às 15h1034, reuniram-sena Sala de
sões dz Cêmara Municipal de Ribeirão Preto, a COMISSÃO ESPECIAL DE

ESTUDOS (CEE) DESTINADA A ESTUDAR E ACOMPANHAR A VIABILIDADE
ANCEIRA DA CODERP — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE

ÃO

PRETOE SUA CONTINUIDADE OPERACIONAL, criada pelo Requerimento
Integram essa Comissão Especial de Estudos André Rodini Presidente,

binato Vice-presidente e Renato Zucoloto Relator. O vereador inicia os
alhos, cumprimentando a todos os presentes e passa a palavra aos membros

s pera que façam os cumprimentos iniciais. O presidente da comissão
ustfica a retorno doSr Renato César Ramos — CODERP que em função do horário

ão ordinária do dia 16/11/2021 teve que ser interrompido, passando a

palavra ao vice-presidente da comissão. O vereador Zerbinato nousoda palavra
ergunta co convidado Sr Renato César, no processo de imobilização de sistemas

edimentossãorealizados? Segundo o Sr Renato, quando se inicia um
a, é feito um levantamento da quantidade de horas vinculadas âquele projeto

ençado mês a mêsaté a finalização do desenvolvimento daquele projeto,
as horas de programadores e analistas, gerentes de projeto é e

nado também as previsõesde 13º e férias, ao final do projeto estes valoressão
encaminhados para contabilidade para que seja feita a ativação deste projeio

as normas contábeis. O vereador pergunta ao convidado quais controleso
amento de TI aplica para que não ocorra erros no momento detransferência

custos cas despesas para o ativo. O convidado responde que há um sistema que
role todas as atividades quesão executadas, as horas que são trabalhadas saem
sistema que gera a planilha com Informações para a parte contábil, este

ma foi cesenvolvido justamente para acompanharo dia a dia de cada
funcionério, cada projeto que ele está trabalhando e a quantidade de horas
abelhadasno projeto,osistema está vinculado a programação, o funcionário não.
nsegue subir uma atualização de um código de programa se não houver uma



q“4 Câmara Municipal de Ribeirão PretoESatividece aberta. O vereador pergunta ao convidado a empresa realiza estudo para
er emquanto tempoela recupera os valores investidos na construção de um
ma? Segundo o convidadoao final do projeto quando vai ser passado a

progoste comercialéfeito um estudose o preço do projeto está compatível com o
preço de mercado, se não estiver precisa ser equalizado o preço para a nova
raposta comercial, esta diferença é equalizada em outros projetos. O vereador
ergunta quel o departamento é responsável? O convidado responde queé o
'epartamento deTlo responsável pola equalização e acompanhamento do dia a dia
os projetose fechar a quantidadeda horas. O vereador pergunta quem é o chefe
alimente, o convidado responde que é o Sr Henry Smith o atual diretor de Tie
Esteve no cargoaté janeiro de 2021 como diretor deTI. O vereador pergunta
convidado se os sistemasou a linguagem da CODERP são competitivos no

mercado? O convidado responde que sim, que atualmente a linguagem
desenvolvida é em JAVA, uma linguagem de última geração, é uma experiência de

os de desenvolvimento desta linguagem com um licenciamento que não
ser pego, reduzindo o custo de desenvolvimento.O vereador, pergunta se

im sissema ou serviço, pode pararpor falta de um colaborador, o convidado
responde que não, que o trabalho é feito com uma metodologia de distribuição, o
sviço nunca é deixado na mão de um único funcionário, os recursos são
mpartilhacos, não somente na parte de desenvolvimento, mas também naparteinfraestrutura, a metodologia para a comercialização de nosso sistema é

chamada de software com serviço. O vereador pergunta se a CODERP elaborou
17 estudo quantoanecessidade de investimentos em hardwareesoftware

ssibilitendoo crescimento do seu faturamento? Segundo o Sr Renato afirma que
quanto esteve como diretor, não se pensava em aumento de faturamento e sim

to29fornecimento de serviçospara o município, então em cima deste lema,
tem vários estudos para a melhoria da infraestrutura seja ela em termos de
ma, seje ela em termo de infraestrutura de datacenter ou de fornecimento de
(ço de comunicação.Opresidente da comissão faz uma observação sobreafala

do convidado, “O senhor falou que vocêsnão se preocupam com o faturamento,
7 6 aumentode serviço entreguepara a prefeitura, financeiramente isso não

a empresa não se preocuparcomofaturamento”. Segundo o convidado
= parte técnica não se preocupa e que se preocupam é com as condições técnicas,
que a parteco faturamento, da parte financeira, fica a cargo da diretoria comercial
& financeira, nós levamos o projeto, não entramos na parte financeira.Overeador
Zerdinsto, nergunta ao convidado se as duas vagas existentes pela licença não
emunerada de dois servidores estão descobertas, o convidado afirma que não, são

remadores ce JAVA e há uma equipe de JAVAe o serviço continua senco
exacutado, essas vagas estão lá, não se pode colocar outra pessoa pois demanda
concurso e não se pade colocar outro exceto se eles pecirem exoneração ou os
próprios voltarera,esses funcionários pediram licença sem vencimento, então a
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vaga esta 14, O vereador pergunta se hoje a CODERP pode deixar de prestar algum

copor falta dealgum colaborador? O convidado responde que não,é possível
nder 2 demanda.O presidente da comissão pergunta ao convidado, se um
ncionário dentro da CODERP quiser sabotar algum programa qual o tempo queele

evaria para conseguir êxito, qualo tempoque levaria para a empresa entender que
aria acontecendoisso e pudesse sanar isto? O Sr Renato afirma que hoje existe

uma política ce segurança da informação, há toda uma estrutura de segurança, um
ogremacor nunca tem acesso a base total do projeto, internamente existe toda

regra de controle disto tudo. O vereador Zerbinato, pergunta ao convidado,
m algurr limite de funcionários que podem pedir licença. O convidado informa

que nunce houve este tipo pedido, que no início desta administração foi feito um
comunicado interno, liberandoos funcionários que quisessem reduzir jornadade

lho ou tirara licença, a diretoria quem decide sobre o pedido do funcionário.
residente da comissão, pergunta ao convidadose o conselho de administração

o qual 9 senhor fez parte tem conhecimentodo impacto financeiro causados da
ODERP dese assinado até o fim do contrato com a Atmosfera? Segundo o
nvicado no período em que esteve no conselho não teve acesso a esta
mação, a preocupação era no sentido de prover 0 “saneamento” da empresa,

muito ara função da dívida com tributos,a preocupação do conselho no anofoide
dar uma sobrevida da empresa.Com a palavra o presidente da comissão,
a ter conhecimento que O prejuízo maior se deu neste periodo de

boração mutua entre Atmosfera « CODERP, com isto ele pergunta aoconvidadootem conhecimento de algum plano de ação para rever os valoras
s junto à Atmosfera? Segundoo convidadopor nãoser vinculado a área ele

não tem conhecimento. O vereador pergunta ao convidado se o conselho de
tem conhecimento se a companhia realizou estudos para que ela se

rativa, como foi idealizado esta equipe de venda, para queisto se
vel? Segundo o convidado os estudosque foram feitos, eram no sentico

de começar 3 trabalhar com um processo de venda de serviços para outros
municípios, prospectar novosclientes, fatas com detolhamentos ce informações que

ralmente gravados de forma audiovisualentre 00:20:05 a 00:24:49.
to as 15hr36 o vereadorpresidente suspende a reunião.O presidenie

o reabre a reunião com a presença do Sr Everaldo atual diretor
= da CODER?, quefaz um breve relato de seu currículo dentro da CODERP|

tura Municipal de Ribeirão Pretoequais suas funções como presidenie
os processos e procedimentos são executados pela diretoria e

lstrativo. Em seguida o vereador Sérgio Zerbinato pergunta so
avicado, quais processos e procedimentos são executados pela diretoria e
asalho adrainletrativo? Segundo o convidado, os processos são os de gestão da

&5 burocráticos,os administrativos de controle e saneamento, de função
O presidente pede ao convidadoquefale sobre sua trajetória na CODERP.



E! Cámara Municipal de Ribeirão PretoETconvidado informa que fez parte do conselho administrativo em 2019/2020,
ou na CODERP como assessor no início de 2021 e a assumiu a presidência no

fsio de julho de 2021. O vereador presidente pergunta, antes deste periodo sobre
sua função na prafeitura. O convidado responde que era diretor de departamento

creteria do planejamento. O vereador Zerbinato, pergunta sobre qual
metodologia utilizada para apuração da margem dos serviços prestadospelas
CODERP. O Sr Everaldo informa que a CODERP desenvolveu as suas precificações
cam metadologles diversas, usamos a UCP — Use Case Points -, nela conseguimos

alhamento dos projetos com uma precificação adequada.A empresa
a 16303/2016 faz avaliações para verificar osriscos de redução de
atabilidade? O convidado informa que sim. O vereador pergunta ao convidado se

apresentados formalmente a prefeitura? O convidado, informa que
more que solicitado e dentro dos prazos legais. Existe alguma frequência que os

apresentados pergunta o presidente da comissão. O Sr Everaldo
nforma que todos são fornecidos com os calendários das Assembleias e do

ho de Administração enualmente e por eventual solicitação. O vereador
io Zerbinato, pergunta qual o posicionamento do poder executivo, diante dos
ários =presentacos. Segundo o convidado, a situação da CODERP enquanto

estavano corselho,era sabida a situação financeira,o gestor anteriorSr Valdênio
um esforço grande para saneamento disso, fez uma renegociação da
e umganho comesta redução, a empresa recebeu dividendos da

na gestão anterior que foi cobrindo o que a empresa precisava, io
em 2021orepasse já tinha acabado, a empresa continuou com um

à receber da prefeitura, e estamos recebendo isto de gestões anteriores,
n60 com que a empresa vá saudando seus compromissos, mas a empresa ainda

csfasagam ce calxe.O presidente da comissão pergunta ao convidado qual
1a do senhor como presidente tomou para honrar com os compromissos
ste anc? O convidado responde que a empresa ainda tem saldosaencaminhados ofícios aos secretários de governoe aos que tem este
notas emitidas que estavam aberto para que isto soja saldado, temos

vido mês a mês recuperar estes créditos, reduzimos algumas despesas e
estarmos buscando junto com o departamento comercial através de novos produtos
um sumento de receita para o próximo ano, para este ano estamos tentando

ar este fundo junto a prefeitura. O vereador Zerbinato pergunta ao convidado
ce ser aoresentado à comissão a carta de anual subscrita pelos membros do

administração entre os anos de 2017 e 2021, o mesmo responde que
sim, que fará a soliciação. O presidente pergunta ao convidado antes do uso da
metociologia UCP para & precificação o queera utilizado? O convidado informa não

nformação e que ele não tem histórico de como era feito, segundo ele a
todelagia foi o diretor de TI quemdecidiu pelo uso, o qual tem tido um pouco
s.de óxito com o uso. O presidente perguntaseoatual diretor tem conhecimento

olho de



pois também está a pouco tempo na gestão, imagino que eles tinham
átodo de formação de preços, custo de horas, margem de impostos, encargos,
ixoca companhia e uma pequena margem de lucro. A companhia não tinha
necessidade tão veemente eles deviam fazer uma composição simples de

armação de preço. Com a palavra o vereador Renato Zucoloto pergunta com zo
iéado, qual seria o melhor produto da CODERP? O convidado informa queaERP

tem
um portfólio grande, sendoque, para cada uma das secretarias há um

1a importância a ser atendida, O histórico da CODERP foi atender as
idadosda administração direta e indireta, hoje nós estamos trabalhando com

uma garceria estratégica que desenvolvemos com à empresa SOFPLAN, um produto
mos estimando vender para outros municípios da Reglão Metropolitana e

ausros municípios.O vereador Zucoloto pergunta 20 convidado, se com mais de 165
produtos o senhor acredita que um dos erros da CODER? foi ter vocacionado à
prestação de serviços avenas para a refeitura e qual outro cliente que nãoseje à

a CODERP tem? Segundo o convidado Sr Everaldo, tirando a
aoministreção direta e indireta, tem a Rede Multi Shopping e a Companhia de gás
Brasiliana com pequenes publicações. O vereador questiona ao convidado, qual

iso estratégica como presidente para recuperar este passivo tributário,
alhiste? O convidado responde queno início se já houvesse esta visão de iniciar

a prestação de serviço para uma região maior não somente Ribeirão, talvez o
nário seria diferente, hoje entendemos que há uma estratégia no novo plano de

+ Ca prefeitura e uma das grandes metas até 2024 a CODERP tenha no mínimo
ndo da prefeitura, um faturamento de mais de R$ 800.000,00

nênte, existem muitos municípios que precisam de sistemas que a

em seu portfólio, termos tentando conhecer mais o mercado, a
s clientes para que a gente possa criar dentro de nosso portfólio,

nossas produtose oferecer com qualidade as necessidades destes clientes.
or Zucoloto, pergunta se a CODERP é competitiva no mercado,

culdades? Segundo o Sr Everaldo

sim
a CODERP é

competitiva, sobre a questão da Zona Azul o Sr Marcelo da TRANSERP já está com
urm projeto bem avançado, com um estudo de impacto para esta questão,

câmeres também estão avançando, em relação ao quediz respeito
comente a CODERP temos quase 140km defibra na cidade, se houvesse

cidade ce investimento e tivéssemos o triplo de cabeamento hoje na cidade,
femos uma demande para atender diversos entes, temos um projeto pronto de
timentos para dobrar nossa fibra ótica na cidade, mas temos um atendimento
wamente bom pare a administração hoje. O presidente pergunta ao convidado

DERP pode oferecer produtos aos municípios vizinhos se não sabeo que
consomem. O convidado responde que ele não tem conhecimentodas empresas, o
que se conhece são as carências destas prefeituras, algumas não estão



natizadas, temossistema com competitividade no mercado.O vereador
'oto, pargunta como funciona o departamento comercial da CODERP. Segundo

osda região metropolitana, alguns
prestados nara a própria Prefeitura de Ribeirão Preto com contratos

ão sendo regularizados juntamente com a diretoria de
ministração. Q vereador Zucoloto pergunta ao convidado quantos funcionários

tem hoje na CODERP,o mesmo informa que são 137 funcionários, 35 comissionados
sem vínculo, 16 assessoresde título que são cargos criados em administrações
psssedas, dentreestes 35 existem cargos ocupados por servidores de carreira. A

CODERP é um cabide de emprego, pergunta o vereadorZucoloto? O Sr Everaldo diz
que não, que hoje o timeé coaso, coerente e enxuto dentro da estrutura, mas que
pode cirtinuir, com uma restruturação. Quantos cargos em comissão,são cargosde

o perguntao vereador Zucoloto e se combina ter servidor de livre
ão uma empresa na condição que está? O Sr Everaldo afirma que para as

a qual estes cargos são colocados, acredito que sim, são atividades
ratégicas. O vereador pergunta se o convidado tem conhecimento dos

contratos com a Atmosfera e que ela cobra uma divida de R$11 milhões da CODERP.
O convidado responde que não tem conhecimento do contrato, e quesabeda

ida, informa que a CODERP tem várias ações de regresso a serem executados. O
vereador gergunta se o convidado saberia codificaro passivo trabalhista da CODERP.

unto à Atemosfera? Segundoo Sr Everaldo, aproximadamente R$ 1.000.000,00, até
omento 3 CODERPnão entraria com ações, foi feito um levantamentopelo

e administração para que tomasse a decisão de entrar com a ação de
regresso no valor de aproximadamente R$ 960.000,00, nenhuma das prescreveu,
porisso será dado entrada nas ações. O vereador Zucoloto, pergunta sobre o passivo
risutério da CODERP,Oconvidado informa que a dívida foi renegociada pelo antigo

dente Sr Aurilo Caiado, no valor de R$ 135 milhões, parceladospelo período
de 10 anos, que já foi pago 1 anoe melo, dois anos, temos administrado estefluxo
de caixa por todo este ano de2023, se não fosse o contrato comaprefeitura que
dei tro de administrações passadas, a CODERPse sustenta, cla se paga.
O vereador Zerbinato, pergunta sobre o prazo para a reforma administrativa, início
e

fim
deste reforma? O Sr Everaldo informa que para a reforma, ascontas precisam

estar sanadas e que não se pode esperar que seja para poucos meses e sim é
vável que seja 0 ano tocode 2022. O sr Renato Zucoloto pergunta o valor de
“uramento bruto anual da CODERP,o srEveraldo informa queé aproximadamente

aS 34 milhões. O sr tem conhecimento se a prefeitura fez algum pagamento não
cito à CODERP e se há algum serviço assim, feito sem ser reconhecido,

unta o vereador Renato Zucoloto. O Sr Everaldo afirma que não há pagamentos
o reconhecidos e que ainda resta um passivo não reconhecido de R$ 3 milhões

em aberto de prefeitura, todo pagamentoé feito através de nota emitida, do aceite
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do serviço. O presidente pergunta ao convidado, quais as últimas cinco licitações
que a CODERP participou, e se a CODERP foi convidadaa participar da licitação das
meras? O convidado informa que a CODERP não participade licitaçõese quenão

nvidada a participar do fornecimento. Porfim, o presidente dessa CEE
adece = presença de todos e declara encerradaa presente reunião. Nada meis

havendo, nera interessados em se manifestar, a reunião foi) encerradaàs 1

2s, da qual para constar, eu Adélia Maria Rodrigues (/(, servidora
= CMRP, lavrei a presente ata (dispensada lista do presençã-ém razão da
demia), que foi elaborada nos termosda Resolução nº 46/2018, que depois de

liga e aproveca, vai assinada pelo Presidente desta CEE.

Ludo Read emu

fereador André Rodini
Presidente CEE


