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Ao 01 ( um) dia do mês de dezembro de2021, às 16:10 horas, utilizando a
plataforma de vídeo conferência, tendo em vista a situação de pandemia e
calamidade pública decreta no Município de Ribeirão Preto, reuniu-se a Comissão
Permanente de transparência e Legislação Participativa, estando presente o
vereador Marcos Papa (Presidente), e a vereadora Judeti Zili Coletivo Popular, o
vereador Sérgio Zerbinato justificou a ausência. O Presidente da Comissão de
transparência, inicia o trabalho, cumprimentando a todos os presentes,
registrando as presenças dos convidados Dra Fernanda representado o vereador
Zerbinato, Gula Giagi, Prof. Marinho representandooInstituto 2030, Sra Regina
Egger Empresa Humana+Citizenlab,Sr Thiago Scatena do Coletivo Popular. Em
seguida com a palavra a vereadora Judeti Zili cumprimenta a todos os presentes.
e fala da importância do trabalho desenvolvido pela comissão durante todo este
ano de 2021, sobre os projetos apresentados e as conquistas, parabeniza os.

assessores presentes pela condução dos trabalhos realizados. Com O uso da
palavra os vereador Marcos Papadelibera com a presença da vereadora Judeti
Zilsobre a elaboração de um Projeto de Resolução por parte da Comissão
Permanentes, para a criação do programa Labhacker, laboratório hacker, uma
iniciativa que a Câmara pode criar uma agenda de trabalho permitindo que as.

pessoas que são interessadas no campo de tecnologia da informação, da
Transparência possam estar aqui em tempo real interagindo com os servidores.
da casa, como podemos melhorar o site da Câmara e as mídias sociais, neste
momento o presidente faz um breve relato sobre as conquistas após a
participação da sociedade civil. A veradora JudetiZi, concorda com a elaboração
do Projeto de Resolução sobre a criação do Labhacker. O presidente da comissão
fala sobre a inovação das comissões permanentes e comissões Internas
elaborarem um relatório anual de suas atividades, o Projeto de Resolução a ser
apresentado até o final de2021 criando esta obrigação para esta casa.O vereador
Marcos Papa, faz uma breve apresentaçãoda convidada Sra Regina Eggere dos
serviços prestados pela empresa Humana+Citizentab. Com a palavra a Sra Regina
cumprimenta a todosos presentes, e fa uma breve apresentação das atividades
de consultoria queapoia governos locais prestada pela empresa Humana, à
elucidação feita através da apresentação slides entre 00:14:50 a 00:32:43, O
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presidente Marcos Papa agradece a apresentaçãoedelibera junto a vereadora
Judeti Zili o encaminhamento deste material apresentado, para o Poder
Executivo e Mesa Diretora para conhecimento. O presidente pergunta a
convidada como funciona a contratação pela prefeitura. A convida informa que
hoje trabalha com duas prefeituras, a de Jaiba e a de Nova Lima, e quepara
prefeituras com grandes projetos de infraestrura há a doação por parte de
algumas grandes empresas, sendo este um dos formatos. Outro formato de
aquisisção seria a prefeitura mostrar a demanda pela necessidado deste tipo de
serviço de zeladoria, justificando que a plataforma oferece as funcionalidades
“que nenhuma outra tem, ela entra como um parceiro pois não há uma livre
concorrência, mas existem outros formatos para aquisição deste serviço. O
presidente agradece a participação da Sra Regina Egguere pela apresentação da
plataforma. Em seguida convidada a Dra Maria Cândida Galvão Silva, para fazer o
uso da palavra na apresentação da Lei Geral de Proteção de Dados. Com o uso da
palavra a Dra Maria Cândida cumprimeta a todos os presentes e faz um breve
relato sobrea importancia da lei que esta em vigor,a elucidação foi feita através.
da apresentação de slides entre 00:43:19 a 01:09:00. O vereador Marcos Papa,
pergunta pergunta para a convidada sobre quais medidas os aposentados podem
tomar devido as insistentes ligações recebidas? A dra Maria Cândida responde
que ao receber uma ligação em um primeiro momento seria bloquear as ligações,
em um segundo momento seria o titular dos dados saber comoa inst

obteve seus dados, formalizando em algum canal de comunicação desta
instiuição, após istoele solicite queos seus dados não sejam mais utilizados, com
esta formalização se não for respondido em até 15 dias e se persistir as ligações,
ele pode fazer uma denuncia na autoridade nacional de proteção de dados, após.
ser feito o contato comoestabelecimento e não tenha uma resposta satisfatória.Opresidenteda comissão agradece a presença da Dra Maria Cândida e passa a
palavra ao Sr Thiago que pergunta a doutora sobre a venda de dados que foi feito
pela COHAB, do cadastro de municipes para habitação de interesse social, hoje a
prefeitura ou autarquia não pode vender dadoscomo estes para construtoras,
podendo ocorrer de processo administrativos tanto desecretários como de
prefeituos? Segundo a convidada, não pode haver venda, doação, transferência
destes dados,a não serque ela ( Prefeitura) consulte cada titular e este titular dê
uma autorização expressa para o uso dos dados, podendo gerar sanções e
incorrer em improbidade administrativa do gestor. Mais uma vez o presidente da
comissão agradece a presença da convidada e faz uma breve síntese do relatório
elaborado pela comissão de transparência, Projeto de Resolução de participação
híbrida a ser votado na Câmara Municipal na próxima pauta de sessão, Inovação
das datas fixas para a reuniões com horário e pauta, falata a Câmara disponibilizar
esta aba das reuniões desta comissão com as agendas para a publicação de uma
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interface no site da Câmara, outro avanço são os tokens onde hoje todos os
vereadores possuem tokens, trazendo agilidade e principalmente economia, a
partir de fevereiro pouquissimos documentos serão feitos e assinados
manualmente, tramitação das matérias legislativas da comissão, aprovado a
participação remota nas audiências, divulgação automática dos projetos,
audiências e reuniões públicas, um passo ainda a ser dado, capacitação dos
servidores é um trabalho que a Câmara esta fazendo, a assessoria parlamentar
precisa de um treinamento para uso do token e a tramitação eletrônica dos
projetos, ouvidoria integrada ao executivo, solicitação que a casa dê andamento,
ficando para o próximo ano, plano de transferência de dados abertos, mais uma
contribuição do Instituto 203, do Comitê Municipal de Transparência que trouxe
à Comissão de Transparência que esta levando a mesa diretora que precisa
avançar mais os documentos precisam serusados, precisam ser salvos. Por fim,o
presidente dessa Comissão Permanente agradece a todos os presentes,
encerrandoa reunião. Sendo que a respectiva reunião foigravada integralmente
sem edição em mídia áudio visual, fazendo parte integrante dessa ata. Nada mais
havendo, nem interessados em se manifestar,a reunião foj encerrada às 17:44
horas, da qual para constar, eu Adélia Maria Rodrigues ( (.//(/, ) agente de
operações desta CMRP, lavreia presenteata, que foi elaboradá Ros termos da
Resolução nº 46/2018, que depois de lida e aprovada, val assinada pelos
vereadores membros presentes desta Comissão Permanente
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