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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO,

RECREAÇÃOE LAZER.

Aos 31 (tinta o um) dias do mês de março 2022, às 15:00 horas, reuniram-se no Plenário da

Câmara Municipal de Ribeirão Preto, para a realização da 10º reunião da COMISSÃO

PERMANENTE DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO, RECREAÇÃO E LAZER da Câmara

Municipal de Ribeirão Preto, os membros da referida Comissão, composta pelos vereadores:

Matheus Moreno, presidente; Duda Hidalgo, vice presidente e Sérgio Zerbinato, membro, todos

presentes no plenário. O presidento da Comissão, vereador Matheus Moreno agradeceu a
participaçãode todos, em especial dos vereadores membros da Comissão e de Flávio Racy,

integrante do Mandato Coletivo Ramon Todas as Vozes, que muito contribui com essa
comissão. Ato continuo, colocou em votação a ata da reunião anterior, tendo sido a mesma

aprovada por dais votose com a abstenção do vereador membro Sérgio Zerbinato, pelo fato de

não terparticipado da reunião passada. A seguir, o presidente da comissão, vereador Matheus

Moreno, fez alguns informes sobre o trabalho da comissão no ano de 2022, iniciando pela

pesquisa que está sendo feita nas escolas sobre a inserção dos jovens na cultura da cidade,

Essa pesquisa foi encaminhada novamente para 31 (tinta e uma) escolas municipais, para se
ter um diagnóstico do acesso dos jovens à culura e a partir dal, estabelecer pautas para
descentralizar as ações culturais e recreativas e levar a arte e a cultura para quem mais

necessita. A seguir,o presidente da comissão, vereador Matheus Moreno, deu ciência da pauta

da presente reunião, tendo como primeiro tem, o Projoto de Lei 151/2021, que regulamenta o

uso das quadras esportivas e campos de futebol da cidade. Referido projeto foi vetado pelo

executivo, soba justificativa de vício de iniciativa. Por esse motivo, o vereador Matheus Moreno

sugere que a comissão faça uma indicação ao prefeito, para viablizar referido projeto. A

vereadora Duda Hidalgo, lamenta que o projeto tenha sido vetado, pois, foi feito após inúmeras
discussões tanto dentro do plenário, como nas reuniões da comissão. Dessa forma, a

vereadora Duda está de acordo com a elaboração da indicação, pois o importante é que ele

seja viabilizado. O vereador Zerbinato, disso que concorda com a vereadora Duda Hidalgo,

pois são centenas do camposde futebol que estão parados e abandonados. Os únicos que
estão funcionando, são cuidados por associação de moradores ou times do bairro e dessa

forma, realmente é necessário que haja uma regulamentação. Colocado em votação, por
unanimidade foi aprovada a indicação através da comissão, que enviará o Projeto atravésde
Ofício ao Sr. Prefeito Municipal. Sobre o segundo item da pauta, o vereador Matheus Moreno,

“deu ciência à comissão, da resposta de encaminhamento feito através de seu gabinete,do
requerimento nº 8732/2021, solicitando informações sobre o funcionamento e uso dos campos
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distiis municipais de futebol, Em resposta, a Secretaria de Esportes, disse que existe hoje

em Ribeirão Preto,o número de 47 campos de futebol e não há nenhuma escolinha do futebol,
tampouco monitores, Respondeu ainda que, com a reforma administrativa, a secretaria perdeu
toda mão de obra especializada para desenvolver tais atividades e o projeto da fundação de
esportes foi enviada para a Câmara, mas não houve consenso para aprovação. Informau ainda

que as instalações pertencem a Secretaria Municipal de Educação e no CSU da Via Vigia, a
Secretaria de Esportes desenvolvia atividades e modalidades esportivas, mas deixou de
realizáias após a reforma administrativa. Diante das respostas enviadas, o vereador Matheus

Moreno faz uma sugestão de enviar novo requerimento ao Chefe do Executivo, indagando
sobre a atual situação fisica e estrutural dos campos, Sugere também, que a comissão
encaminhe uma indicação à Secretaria de Esportes, para fazer parceria em regime de mutua

cooperação, de interesse público reciproco com 0.5's, com repasse de recursos, nos temos.
da Lei Federal nº 1301812014, para gestão compartihada de escolinhasde futebol nos campos
distritais de futebole demais modalidades esportivas nas quadras poliesportivas, assegurando
acesso ao esporte, aosbaitos periféricos da cidade. A vereadora Duda Hidalgo manifesta

apolo é concordância comaindicação sugerida e pede apenas para acrescentar uma pergunta.
sobre o ponto de vista orçamentário, no sentido de informar qual o valor empregado na
manutenção dos campos de futebol e quais investimentos serão feitos, tendo em vista o valor

cada vez mais reduzido do orçamento daquela secretaria. Diz que a preocupação é com a
degradação ainda maior desses lugares. O vereador Zerbinato, diz que além da pare
financeira, sugere que seja requerido o enviode gráfico da aplicação de recursos nos campos

o futebol, para poder mensurar a qualidade da gestão desses campos e dessas parcerias. O

vereador Matheus Moreno, coloca em votação a elaboração do requerimento, acrescido das

sugestões apresentadas pela vereadora Duda é pelo vereador Zerbinato, o que foi aprovado
por unanimidade. O vereador Matheus Moreno, faz Um informe sobre o requerimento 082/2022

que requereu informações sobre as condições do Solar Via Lobos, siuado na Avenida

Caramuru, 250, imóvel mais antigoda cidade, que está em processo de presenvação e

encontra-se tombado polo CONPPAC. Disse que a resposta ao requerimento foi preocupante e

&á ciência à comissão da resposta, que diz queoimóvel em questão é de propriedado privadaénão se conhece nenhuma proposta do seu proprietário visando a preservação de suas
estruturas, no sentido de cessar os agentes de degradação e o agravamentoda atual situação.
Ainda na resposta, consta quo o proprietário solicitou Isenção de IPTU, estando o pedido em

análise no CONPPAC, que realizará uma visita de inspeção no imóvel, para verficar sua
conservação, que é um dos requistos para a concessão de isenção. O vereador Matheus

Moreno disse que pela resposta, percebe-se que a Secretaria de Cultura e Turismo,

desconhece a atual situação do imóvel, que segundo consta já passou por uma intervenção

para amenizara ação do tempo e do clima, mas não existe nenhuma informação adicional a



respeito. Também não foi respondida a indagação, se há planos da prefeitura sobre a
possibilidade de troca, permuta com o município, desapropriação, aquisição, entre outros, pois
é de conhecimento de todos que muito do patrimônio histórico foi perdido. Listou inúmeros
imóveis em Ribeirão Preto, que contam sua história e pordesleixo dos proprietários e omissão
da prefeitura, vão sendo demolidos ou descaracterizados com a ação do tempo. Assim, sugere
a elaboraçãode uma indicação ao executivo municipal, no sentido de que seja feito um estudo
sobre a viabilidade de proporao proprietário uma permuta por umaárea do muni
valor equivalente, de forma que o Solar passe a fazer parte do patrimônio municipal. O

vereador Zerbinato diz que quando o Poder Público se omite e não elabora políticas públicas,
em qualquer setor, ele prejudica a cidade e deixa de ter retomo, pois, esses casarões
“abandonados poderiam estar contribuindo com a economia e com o turismo em Ribeirão Preto.

Dessa forma, o vereador Zerbinato disso estar de acordo e manifesta que é preciso fazer
alguma ação para preservar a cultura o o patrimônio histórico. A vereadora Duda Hidalgo
sugere que seja enviado um convite ao CONPPACpara participar da próxima reunião, para
saber quais são suas dificuldades. Disse também queo processo de contato com os conselhos.

municipais são muito fruiferos, pois eles tem mais qualificação na área pra tratar desse
assunto. Outro ponto destacado pela vereadora Duda, diz respeito a outros imóveis, citando o
Hotel Brasique poderia abrigar um espaço cultural, ou qualquer outro tipo de serviço, citando
como exemplo o CAPS e ao contrário, encontra-so abandonado e criando vazios urbanos e se
perdendo. São declarados patrimônio histórico porque fazem parte da história da cidade e
dovem ser preservados. A vereadora Duda foz uma sugestão, para fazer um requerimento.
solictando informações de quais são os imóveis tombados no município, quais são públicosou
privadose quais deles estão sem atividados. A seguir, Flávio Racy, diz que 9 problema do
patrimônio histórico é histórico. O casarão da Caramuru está há mais de uma década sendo
Siscutido e nada é feito, assim como os demais iméveis que foram abandonados e não há
nenhum projeto ou proposta de solução para eles, Disse que a relação de património histórico,
tem a ver coma lsta de quadras, ou seja, como o município lida com os espaços de áreas que
estão sendo sucateadas. Pelas próprias respostas do requerimento anterior, se percebe como
a reforma administrativa prejudicou em especial o esporte e a cultura, Não se tem hoje, uma
Secretaria da Cultura que olha para o patfimênio histórico e pra outras necessidades como o
MARP, que passa por siluação complicada, Sugeriu que a comissão acrescente o MARP na
lista de acompanhamento da comissão. A elaboração do requerimento com as observações
feitas foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, O vereador Matheus Moreno
saudou a ideia da vereadora Duda de convidar o CONPPAG para falar nessa comissão. Disse
também queaprefeitura precisa olhar melhor para as parcerias que poderia fazer, mas a
burocracia tem impedido. Diz que com relação a desburocralização, está preparando um
projeto para tentar resoher o problema existente. Flávio Racy usa a palavra para fazer duas
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ceririuições, sendo que pmdiz respà aprovação GaLolFederal Paula Otávio e à

Lei Aldir Blanc Il, que é uma continuação da primeira, que tem um caráter emergencial para

socorrer o setor da cultura, que foi um dos mais prejudicados na pandemia. E a Lei Paulo
Gustavo vem socorreresse setor, em especial o audiovisual, Inetando 3.8 bilhões, para serem
usados ainda nesse ano, sendo replicado a estados e municípios. Essa lei está aguardando

sanção presidencial para entrar em vigore espera-se que o presidente tenha bom senso em

sancionar porque o setor da cultura tem uma carência muito grande de leis estruturantes, E a

leiAldir Blanc 1, vem de uma proposta similar de investimento na cultura, mas ela passaavaler
no ano que vem. Essa leié muito importante, pois, ela vem para potencializar o funcionamento

“do Sistema Nacional deCultura, que vem sendo implantado no Brasie já conta com a adesão
de todos os estados e mais de 50% dos municipios. Flávio sugere que a comissão convide a
Secretaria Municipal da Cultura para debater essas duas leis que em breve serão sancionadas

e demandará muita estrutura e planejamento da secretaria, Lembra que quando da aplicação
da LAB |, Ribeirão teve muita dificuldade e por pouco não teve que devolver o recurso
recebido. Dessa forma, acha importante ouvira secretaria da cultura, para debater e saber se
estão preparados. Outra contribuição seria a respeito das leis estruturantes da cultura e diz que
desde o início dessa legislatura, já foram aprovadas pela câmara,12 leis que dizem respeitoà
culturaeIsso não é pouco para um período de um anoe três meses. Dessas 12 leis, apenas
uma teve parecer da Comissão de Cultura, as demais passaram por diversas comissões

permanentes, mas, embora fossem leis que tratam de cultura, nenhuma delas passou por essa
comissão, Dessa forma, diz Flávio que é importante que esta Casa reconheça o papel dessa
comissão e que toda lei que trata de esporte e cultura, obrigatoriamente tenhaoparecer
técnico da Comissão. Por fim, o vereador Matheus Moreno, presidente da Comissão

Pormanento do Esporte, Cultura, Turismo, Recreaçãoe Lazer, agradeceu a presença de todos,
especialmenteao Flávio Racy que tanto tem contribuido com as discussões dessa comissão,
bem comoaos membros, vereadora Duda e vereador Zerbinato, A presente reunião, com todas

as manifestação, foi gravada integralmente e está encartada aosautos, Por fim, nada mais

havendo a informar ou deliberar, a reunião foi encerrada às 15:50 horas, sendo gravada em

inteiro teor por mídia audiovisual que é parte integrante desta ata nos termos da Resoluçãobi juntada aos autos. Eu, Emir Aparecida Martins Paulino

ld servidora designada, lavreia presente ata que depois de lida e aprovada, vai

assinada pelo vereador presidente dessa Comissão Permanente de Esporte, Cultura, Turismo,

Recreação e Lazer.
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VoroadorMATHEUS MORENO

Prosidente da COMISSÃO PERMANENTE DEESPORTE, CULTURA, TURISMO,
RECREAÇÃOE LAZER.


