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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTEDE TRANSPARÊNCIA E LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA,

“os09 (nove) dias do mês de março 2022, às 16:00 horas, reuniu-se no Plenário da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto, para a realização de reunião da COMISSÃO PERMANENTE DE

TRANSPARÊNCIAE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA da Câmara Municipal de Ribeirão Preto,

os membros da referida Comissão, integrada pelos vereadores: Marcos Papa, presidente;
Renato Zucoloto, vice presidente e Maurício Gasparini, membro. O vereador Marcos Papa está

presente no plenário e o vereador Maurício Gasparini está participando remotamente, enquanto

que o vereador Renato Zucoloto, justficou sua ausência. O presidente da Comissão, vereador
Marcos Papa agradeceu a participação de todos, de forma presencial ou remota, em especial
do vereador Maurício Gasparini, membro da Comissão, bem como dos demais presentes. Fez

uma breve prestação de contas do trabalho realizado em 2021 pela Comissão e pela
participação efetiva do Comitê Municipal da Transparência, formado por 15 entidades

representativas da sociedade. Esse comitê trouxe para essa comissão, uma lei que foi votada
em 2021, que estabelece obrigatoriedade na publicação dosestudos e pareceres técnicos que
embasaram os projetos de lei enviados para esta Casa Legislativa, e assim, qualquer cidadão
pode ter acesso a esses estudose a essas informações. Disse ainda o vereador Marcos Papa,

que a prefeitura não está cumprindo essa lei e por esse motivo,está dando início a uma
Comissão Parlamentarde Inquérito. Outro exemplo das ações da Comissão de Transparência,
é que os gabinetes dos vereadores, agora são obrigados, quando publicam no Diário Oficial,

uma exoneração ou contratação, a informar, além do nome, de qual gabinete está sendo
exonerado ou contratado, Outro avanço do trabalho da Comissão de Transparência, foi o fim

das votações relâmpagoseisso permitiu que a população pudesse acompanhare cobrar de

seu vereador discussões e votações mais transparentes. Falou também da Introdução do
Token e da consequente economia de tempo, papel, toner e energia. Depois dosso bravo

resumodos trabalhos da Comissão, deixou claro que essas mudanças só foram possíveis,

graças as ideias trazidas pelas instituições quo acompanham e colaboram com essas
inovações necessárias. A seguir, o vereador Marcos Papa, informou que nessa reunião, a

Comissão tratará do um tema retacionado ao plano de investimento da Câmara Municipal

Desde 2017, a Câmara tem socorrido a Prefeitura que passava por dificuldades financeiras,

mas que conseguiu sanear suas dividas e hoje já consegue investir. Agora, a Câmara precisa
começara planejar seus investimentos e resolver suas questões, comoa reforma do plenário,

a precariedade da TV Câmara que precisa serestruturada para que possa ser um veículo de

uso parlamentar, Disseainda o vereador Papa, que é necessário que a Câmara tenha umaLei



PretoCâmara Municipal de Ribei[EFEde Metas e a sugestão do projeto será apresentado nessa reunião,pelo seu assessor
partamentar Dário Teóflo. Em seguida, passou a palavra para o servidorda Casa, Sérgio

Figueiredo, coordenador da TV Câmara para que o mesmo opine sobre a importância de ter

um planejamento para que a TV Câmara funciono adequadamente, com o intuito de atender a

população, Sérgio discorreu sobre a necessidade de ter um planejamento orçamentárioedisse
que o atual presidente tem reunido os coordenadores e solicitado planejamentos de cada setor,

entretanto,é preciso respeitar cada mesa diretora, pois, embora exista a intenção,às vezes

passam anos sem que determinado setor tenha Investimentos. No caso da publicidade, os
investimentos são elevados, pois os equipamentos para a TV Câmara custam caro. Mas ela é o

principal canal que divulga osatosefetos dos vereadores, que são transmitidos ao vivopara a
população e com total transparência. Mas Isso exige equipamentos, servidores e demais
despesas com manutenção. Sem a TV Câmara, a população ficará a mercê de fake news,

Sérgio diz ainda, que às vezes, o presidente, a mesa diretora e os vereadores, se sentem
acuados com alguns órgãos da mídia e demais pessoas que desconhecem as necessidadese
criticam. Assim, diz pensar que com o planejamento, isso será esclarecido com antecedência e
com as devidas justificativas, A seguir, usou a palavra o vereador Maurício Gasparin, que
saudou a todose disse estar acompanhando a reunião remotamente, mas está atento com as
manifestações e propostas. Após, usou a palavra, Marin do Instituto 2020, cumprimentando o
vereador Marcos Papa e saudando a retomada dos trabalhos. Disse que o Insttuto Ribeirão

2030, participante do Comité de Transparência, considera importante o trabalho da comissão

que pode tero controlo dos dadosabertos do município, por representar um avanço em termos

de transparência, Citou o exemplo de Ribeirão Preto ser o único município do Estado de São
Paulo que não tem o Plano Municipal do Educação, por desavenças do dados entreoPlano
apresentado em 2015 e o apresentado em 2018. Pelo fato da diferença de dados que a

prefeitura disse existir entre os planos não ter sido divulgada, a sociedade não teve acesso
para conferir e apurar se realmente havia diferença. Isso demonstra a importância do acesso
aosdados e da transparência. Ato continuo, o vereador Marcos Papa destacou que uma das
iniciativas que a sociedade civil trouxe para a Câmara com relação a transparência foi o Lab

Hacker e explicou sua importância para a segurança e proteção dos dados do site da Câmara,
A seguir, solicitou ao assessor partamentar Dário Teófio, para fazer a leitura da proposta do

Projeto de Resolução que altera o regimento interno da câmara, incluindo planejamento anual
“de metas para o orçamento da Câmara Municipal, que será proposto na Casa. Cópia do
Projeto, foi lido na Integra, explicado e está anexado a essa ata. Após a leitura do Projeto, o

vereador Marcos Papa fez uma explanação detalhada sobre o objeto do Projeto de Resolução
e que melhorias o mesmo pode trazer, em especial no quesito de transparência e eficiência de
comunicação com a população. Essa explanação do vereador Marcos Papa, assim comoas
demais, estão gravadas na integra e fazem parteintegrante dessa ata. Após, a assessora



al de Ribeirão Preto
partamentar Fernanda Bergamini, cumprimentou a todos e a todas e disse que teve
conhecimento do Projeto, através do Dário Teófilo e fez uma sugestão para que seja
acrescentado um artigo, para que o projeto seja votado no segundoano da legislatura, para
garantir que a próxima legislatura tenha esse documento de quatro anos de planejamento
garantindo assim, a continuidade do planejamento, Vereador Marcos Papa agradeceupela
sugestão e disso estar aberto a sugestões que complementem o aprimorem o projeto,OSr.
Marin, do Instituto Ribeirão 2030, solicitou a vereador Marcos Papa, a retomada da discussão
da Lei que foi aprovada pela Câmara, vetada,após teve o veto derrubado pela casae disseser
necessária uma solução para ter acesso aos estudosecálculos. O vereador Marcos Papa
informou que com relação a esso assunto, fez uma denúncia ao Ministério Público, que ainda

não tomou providências, mas disse que será aberta uma CPI na Casa, para tratar de
descumprimentos de leis e contratos por parte da Prefeitura o esse fato será devidamente
abordado e apurado. Por fim, o vereador Marcos Papa, presidente da Comissão Permanente
de Transparência, agradeceu a presença de todos e dectarou encerrada a reunião. A presente
reunião, com todas as manifestação, a leitura do inteiro teor do Projeto de Resolução de
Planejamento Anual da Câmara, foi gravada integralmente a está encartada aos autos. Por fim,
nada mais havendo a informar ou deliberar, a reunião foi encerrada às 17:00 horas, sendo
gravada em inteiro teor por mídia audiovisual que é parto integrante desta ata nos termosda
Resolução-nº46/2018edevidamente juntada aos autos. Eu, Emir Aparecida Martins Paulino

E servidora designada, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, vai

assinada pela vereadora presidento dessa Comissão Permanente de Educação.

Devoroadod ARCOS PPA
Presidente da COMISSÃO PERMANENTEDE TRANSPARÊNCIAE LEGISLAÇÃO

PARTICIPATIVA.


