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ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS GIN ,
REQUERIMENTO Nº000638( RESOLUÇÃO Nº29/17) 1

Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2018, às 15:20 horas, reuniu-se na
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na Sala de Comissões desta Casa de
Leis, a Comissão Especial de Estudos, constituída pelo Requerimento nº
000638, tendo como objeto ATUALIZAR A LEGISLAÇÃO REFERENTE AOS
CONSELHOS MUNICIPAIS, compreendido pelos seguintes vereadores
membros: presidente o Vereador Gláucia Berenice e membros João Batista e
Fabiano Guimarães, justificada a ausência do vereador Fabiano Guimarães.
Em que a presidente vereadora Gláucia Berenice, fazendo as explicações
referente a temática da CEE, principalmente relacionado ao tempo de
mandato, natureza consultiva ou deliberativa, proporcionando ampla
discussão, pessoa com deficiência, idoso e o COMSEAN. Sendo que,
destacou que na presente reunião consta os presidentes do COMJUVE
(Conselho da Juventude) e COMSEAN representante sra. Helena Vassimon
Bernardes, justificada a ausência da presidente do CONPPAC (Conselho
Preservação do Patrimônio Cultural) dr. Anderson em razão da mudança do
horário desta reunião das 14:00h para as 15:00h gerando conflito de horários
dos compromissos profissionais do mesmo, ficando deliberado que será
convidado para participar de outra reunião que será realizada oportunamente.
O vereador João Batista, fez as apresentações de praxe e enalteceu a
necessidade de integrar a necessidade e dificuldades de cada conselho, e
nesta reunião poderá ser obtido informações sobre a realidade dos dois
conselhos podendo auxiliar os trabalhos desta CEE. A vereadora presidente
iniciou por meio da presidente do COMSEAN,a qual, em suas considerações
iniciais afirmou que na realidade o COMSEAN(Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional) destacando que está vivenciando o
momento de lacuna representativa, em razão do fato de que o mandato
venceu em 09 de maio de 2018 estando no período de regularização da
questão para o próximo biênio, inclusive justificando a ausência dos
conselheiros por força das eleições que ocorreram no último dia 06 de julho
de 2018 oportunidade que recebeu o convite para participar desta reunião. A
vereadora presidente destacou que o principal objetivo desta CEE é atualizar
a legislação dos Conselhos, perguntando se a atual reformulação legal atende
as necessidades do COMSEAN e quais são os desafios que Conselho
enfrenta. A convidada afirmou que o COMSEAN foi criado por lei em 2003,
estando a convidada integrando o COMSEAN desde junho de 2017,
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“Lado“destacando que em 2010 teve reformulação do regimento interno, em que o
Conselho sempre foi ativo do ponto de vista de reuniões mensais ordinárias
uma vez ao mês destacando que o Conselho está ligado a SEMAS, afirmando
que realizou o levantamento e organização da documentação envolvendo o
COMSEANe seu histórico. Entretanto o COMSEAN nunca teve atuação ativa
na realização de ações. Foi quando a convidada a partir de 2017 assumiu a
presidência, iniciando as adequações observou que o mesmo é integrado por
24(vinte e quatro) membros sendo paritário 12(doze) e 12(doze) com
pouquíssima participação dos membros do governo, e 02(dois) ou O3(três)
representando a sociedade civil, inexistindo até mesmo o contato dos
conselheiros, e analisando a questão observou que não houve nem sequer a
publicação no Diário Oficial do Município a mesa diretora do Conselho nem
mesmo outros documentos. Desta forma, observou que a lei municipal estava
em desacordo com a lei federal, podendo até continuar a lei municipal da
forma que era prevista, porém, impedia a adesão os propósitos ao SISAN

(Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional) não podendo
viabilizar aos projetos federais. Foi quando se mobilizou no sentido de
adequar a legislação municipal do COMSEAN em face da legislação federal,
justamente para viabilizar ações que o município pretende realizar,
destacando que cada vez mais o governo federal tem liberado verba para os
municípios que tem se adequado ao SISAN. Foi quando diante desta situação
se mobilizou para modificar a lei municipal para ficar parelha a lei federal do
SISAN, neste propósito enalteceu o apoio despendido pelo Marcelo Cunha do
Conselho Estadual de Alimentação a qual, este projeto delei foi encaminhado
e aprovado pela Câmara Municipal, publicada no DOM em 07 de maio de
2018, e o Regimento Interno já foi elaborado aguardando somente a
publicação no DOM, entrando na etapa de alteração da composição do
Conselho, destacando a necessidade da participação das entidades civis que
possuem 2/3 dos membros. Informando que seguindo a estrutura da lei

federal precisa a tríade composto por maior parte de sociedade civil, pois o
próximo passo é CAISAN (Câmara Inter secretarial Municipal) terceiro pilar
são as Conferências (tendo objetivo de obter todas as ações e
encaminhamentos referente a Ribeirão Preto), com estes três pilares pode
fazer adesão ao SISAN. Atualmente o Conselho possui 21(vinte e uma)
cadeiras com 2/3 composto pela entidade civil, criando a vaga para o sistema
S (SESC) em que foram preenchidas as cadeiras da sociedade civil com
exceção dos sindicatos, também existindo no Conselho a participação das
ONG(S) e Agricultura Familiar. Na próxima reunião em agosto de 2018 será
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feita a eleição da nova mesa diretora que será ocupada pela entidade civil.

Resolvida esta questão do Conselho, será desenvolvido os novos passos
para criação do CAISAN, ressaltando que é recorrente registrado nas atas de
reuniões como uma das necessidades são os números insuficientes de
nutricionistas na Prefeitura Municipal para serem desenvolvidas entre os
meses de agosto e setembro, e posteriormente ser planejada as
Conferências. Destacando a convidada que a previsão legal da lei municipal
para o número máximo de apenas 10 (dez) nutricionistas, em que 06(seis)
são locadas para atender 110 (cento e dez) escolas, devendo ocorrer a
alteração desta lei por ser número muito baixo de nutricionista, a qual, afirmou

que os membros do Conselho estão se organizando para elaborar relatório
visando aumentar o número de nutricionistas, proposta que oportunamente
será encaminhada para Câmara via prefeitura. A presidente perguntou qual é
a estrutura operacional do Conselho despendida pelo Poder Público
Municipal. A convidada informou que funciona na rua Visconde de Ibaeté no
CASS, disponibilizado 01(um) secretário, existem comentários que o local não
ser de fácil acesso, afirmando que o próprio SESC ofereceu a possibilidade
de ocorrer as reuniões em suas repartições, podendo também na reunião de
agosto 2018 acontecer a mudança dos dias, horários que atualmente ocorre
as 09:30h prejudicando a participação de alguns representantes da sociedade
civil, nesta reunião será discutida até mesmo mudança da sede. A convidada
em suas considerações finais requereu apoio dos vereadores na aprovação
da CAISAN, em que no ano de 2019 o próximo passo do Conselho após a
realização das Conferências é pedir a adesão ao SISAN, em que após esta
adesão tem até 01(um) ano para elaborar o Plano Bianual de Trabalho
Municipal, realizando principalmente a elaboração do diagnóstico da realidade
municipal para identificar as questões para servir de ações municipais
exemplificando a questão da comercialização de alimentos não saudáveis nas
cantinas e demais locais, enfatizando a existência da Resolução nº16/02,
destacando a importância da comercialização de alimentação não saudáveis
em locais públicos e não privados. Consignando que o inteiro teor deste
trecho da reunião se encontra entre 00:02:25 a 00:23:40 da gravação
audiovisual. O convidado Sérgio Zorbinato, presidente do COMJUVE. A

presidente solicitou para o convidado realizar sua apresentação, cargo
ocupado no COMJUVE e demais considerações. O convidado informou seu
nome, ocupando o cargo de presidente do COMJUVE, após realizar as
considerações iniciais, destacou que o tema juventude se trata de assunto
complexo e transversal com outras pastas por exemplo com a Saúde e
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Educação, com ausência de políticas públicas para a juventude. Afirmando
ser matéria muito atual destacando a questão do Regimento Interno que foi

atualizado em 2017. Na questão operacional uma das dificuldades é a
ausência de participação do Poder Público, em que mesmo com a alteração
dos horários de reuniões em que muitos representantes do Poder Público não
participam das reuniões, mencionando a possibilidade dos representantes do
Poder Público participarem fora do horário de trabalho. Além disso, inexiste a

Coordenação Regional da Juventude. Inexiste também espaço físico e
operacional para o COMJUVE, dificultando a formação dos conselheiros e
jovens participantes, ressaltando que é vinculado a Casa Civil. A vereadora
presidente destacou que está previsto a sede do COMJUVE em uma das
salas do Palácio Barão do Rio Branco. O convidado ressaltou que se trata de
outra dificuldade, em que foi disponibilizado a Administração Regional dos
Campos Elíseosa rua Flávio Úchoa esquina com a avenida da Saudade, mas
se trata de local de difícil acesso, gerando outro problema que é a
necessidade da passagem livre para os conselheiros. Sendo que,
ultimamente as reuniões tem ocorrido na secretaria da Cultura, sendo
inexistente a disponibilização de secretário(servidor) para acompanhar os
trabalhos do Conselho. O convidado destacou por exemplo que as comissões
criadas dentro do Conselho estão estagnadas face ausência do passe livre e
funcionário para secretariar o COMJUVE. O conselheiro Ronan Gaia, fez sua
apresentação referente ao COMJUVE, principalmente relacionada as
estruturas legais e operacionais do jovem dentro da política pública municipal,
que são quase inexistentes, a qual, segundo o último CENSO do IBGE a
população jovem de Ribeirão Preto corresponde a 20% da população,
aproximadamente 162.000 jovens entre 15 a 29 anos. Afirmando que, nãofoi
apresentada nenhuma proposta para ser analisada pelo Conselho mesmo
sendo consultivo, destacando que o CENAJUD (Conselho Nacional da
Juventude), reiterando a questão do passe livre para os conselheiros,
inexistindo também a questão do quórum porque a atuação do Poder Público
é quase inexistente. A presidente analisando a lei que rege o COMJUVE
mencionou que o Programa Ribeirão Jovem e Instituto do Livro não existem
mais, mencionando a necessidade de alteração para a inclusão do Turismo,
Planejamento e Gestão Pública o que foi acatado pelos representantes do
COMJUVEpara ser levado em pauta. O convidado destacou a inexistência do
Plano Municipal da Juventude, que é prejudicada pela ausência de
representantes do Poder Público, deixando o COMJUVE no ostracismo. A

presidente perguntou sobre a inocorrência da Conferência Municipal. O
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convidado mencionou a Conferência deveria ocorrer neste ano, que existe o

cronograma de conferências, mas nenhuma conferência ocorreu seja:
Municipal e Estadual, não precisando necessariamente seguir esta ordem
para a realização das Conferências. A vereadora presidente perguntou sobre
o contato com o Conselho Estadual. O convidado afirmou que o COMJUVE
não está articulado com o Conselho Estadual por falta de estrutura e
compromissos outros dos membros da mesa diretora do COMJUVE. A
vereadora presidente perguntou se é obrigação do Poder Público designar
servidor público para secretariar o COMJUVE. O convidado afirmou inexistir a
obrigatoriedade do Poder Público em fornecer servidor para secretariar os
trabalhos do Conselho. A presidente destacou que o COMJUVE tem poderes
de atuação consultivo e deliberativo segundo artigo 2º da lei de criação do
Conselho. O convidado mencionou a questão do Fundo de participação do
COMJUVEda necessidade de serviabilizado esta questão, se espelhando no
município de Santo André que disponibiliza a questão do Fundo. O vereador
membro João Batista, destacou a necessidade da participação do COMJUVE
na política pública para a juventude, sendo preocupante a ausência do Poder
Público nas reuniões, perguntando o percentual de participação. O convidado
destacou que dentre os participantes do Poder Público os únicos que se
fazem presente nas reuniões são: Meio Ambiente, Cultura, Educação
(Coordenadora do EJA) ressaltando que a secretaria de Esportes nunca
participou de qualquer reunião, destacando que a composição do Conselho é
de 24(vinte e quatro) sendo paritário 12(doze) sociedade civil e 12(doze)
governo, a qual, a sociedade civil está com edital aberto para recomposição
das vagas. A vereadora presidente perguntou se o FUNDO PROJUVENTUDE
existe na Lei. O convidado afirmou que inexiste previsão legal de criação do
FUNDO PRÓESPORTE, e se comprometeu em fornecer a documentação que
viabilizou a criação do Fundo Pró Juventude no município de Santo André. A

presidente manifestou que a CEE está de portas abertas para as
necessidades do COMJUVE, porém por proibição legal não poderá criar o
Fundo mas indicar a criação do Fundo,

Reafirmando que a
CEE está aberta para receber sugestões dentro da perspectiva do COMJUVE,
perguntando como e porque ocorreu a mudança de horário das reuniões do
COMJUVE. O convidado mencionou que ocorreu a mudança de horário das
reuniões do período noturno para a tarde no sentido de viabilizar a
participação dos representantes do governo, mas mesmo assim é muito



GARY s Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Qdo.
Estado de São Paulo

bquena a participação dos representantes do governo. Consignando que o
inteiro teor deste trecho da reunião se encontra entre 00:23:50 a 00:46:50 da
gravação audiovisual. Por fim, a presidente da CEE agradeceu a todos os
presentes, encerrando a reunião às 16:09 horas, a qual, foi gravada
integralmente sem edição em mídia áudio visual e encontra-se anexada aos
autos, fazendo parte/integrante dessa ata, da qual para constar, eu Luiz

Fernando Peres(a auxiliar legislativo desta CMRP, lavrei a presente
ata, que foi elabora a nos termos da Resolução nº 46/2018, que depois de
lida, é aprovada e assinada pelos vereadores membros desta CEE presentes
nesta reunião.

GLÁUCIA BERENICE
Presidente CEE


