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Processo de Viagem nO042/2019

RELATÓRIODE VIAGEM
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ASSUNTO: Viagem realizada no dia 16/10/2
pelos Vereadores
Carlos Alberto Soares da Silva, José Ant nio Ferres Chacon e
Roberto Delfino da Silva, à cidade de Campos do Jordão/SP, em
veículo oficial desta Câmara, a fim de participarem
do 63°
Congresso Estadual de Municípios.

Data da Viagem: 16/10/2019 - Saída: 04hOO
Data do Retorno: 18/10/2019 - Chegada: 20h07
R$ 5.500,00

VALORADIANTAMENTO
(Empenho nO537/2019)
DESPESASDA VIAGEM:
Combustível
03 Diárias (sup. 10 h) Vereador
03 Diárias (sup. 10 h) Vereador
03 Diárias (sup. 10 h) Vereador
03 Diárias (sup. 10 h) Motorista
Hospedagem

R$ 504,82
R$ 760,05
R$ 760,05
R$ 760,05
R$ 760,05
R$ 1.140,00

Carlos
José Antonio
Roberto
Fernando

TOTAL DAS DESPESAS

R$ 4.685,02

DEVOLUÇÃO

R$

814,98

Penápolis, 21 de outubro de 2019.

De acordo: Comissão de Finanças, Tributação

- Evandro Tervedo Novaes

Orçamento:
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Data:

- Reginaldo Sacomani
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- Júlio César Caetano
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RELATÓRIO DE VIAGEM

Cumpre-nos relatar que realizamos viagem em carro oficial a fim de participarmos do 63° Congresso
Estadual dos Municipios realizado pela APM- Associação Paulista de Municipios no Convention Center
em Campos do Jordão do periodo de 16 a 18 de Outubro de 2019, com a efetivação do credenciamento
de inscrição e roteiro das atividades conforme discriminado abaixo a programação e seus destaques;
Na Quarta-Feira

16/1012019, pelo período da tarde

Painel: PINGA-FOGO
Participantes da Mesa: Carlos Cruz- Presidente da APM, Senhor Frederico Guidoni- Prefeito de Campos
do Jordão, Senhor Agnaldo ~Ioreno-Membro do Conselho Deliberativo da APM, Senhor Hugo Ricardo
Soares-Membro do Conselho Deliberativo da APM, Senhora Danielle Ludymilla Soares Lohn-Membro
do Conselho Deliberativo da APM, Senhor Claudio Evangelista da Silva-Vereador da Câmara de
Teodoro Sampaio - uvn e demais outras autoridades.
O Painel tratou da discussão de assuntos diversos, com explanações, debates e soluções para as
problemáticas apresentadas.
Painel: Pessoas com Deficiência- Politicas Públicas do Estado para Pessoas com Deficiência n
Participantes da Mesa: Carlos Cruz-Presidente da APM, Senhor Juninho Lopes- Vereador da Câmara
Municipal de Rio Claro, Cid Torquato-Secretário Municipal de São Paulo dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e do senhor Frederico Guidoni.Prefeito de Campos do Jordão.
Palestrante:
Célia Leão-Secretária Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Após as palavras de boas vindas do Presidente da APM, a palestrante destacou os 7 eixos enfocados da
secretaria, entre eles a mais inclusão, a mais direitos e meu emprego trabalho inclusivo, dentre outros,
citou ainda a formação e o apoio aos atletas paraolimpicos.
Por fim destacou a secretaria visa a implantação de mais 22 unidades do Hospital Lucy Montoro.
Tema: Pratica de Govemança e Inovação, a mesa foi composta pelo prefeito de São Paulo o Senhor
Bruno Covas, do Senhor Orlando Morando, Prefeito de São Bernardo do Campo, do Senhor Frederico
Guidone e de Carlos Cruz.
O prefeito de São Paulo, em sua fula destacou a forma de atendimento da população de São Paulo,
unificando num só portal todos os atendimentos da cidade. Todas as solicitações e reclamações sendo
feitas em um só canal, de que houve um aumento real de mais de 7 mil atendimentos devido a
implantação deste portal.
Após foi a vez dos temas: SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES-" Nova Matriz de
Logística" - Vicinais e "Gestão de Águas Paulistas"
Participantes da Mesa: Presidente da APM- Carlos Cruz, do senhor Marco Antonio Pereira da
Rocha; Prefeito de Regente Feijó, do SeIÚ10fRoberto Carvalho Cardoso; Presidente do CRASP e
demais autoridades.
Palestrante:
Juãu Oclavianu Machadu Netu; Secretáriu de Esladu de Lugíslica e Transpurles
Destacou dos investimentos que serão implantas pela secretaria, apresentando os números das
concessões rodoviárias, da importância do Rodo ane~ e por fun deu destaque para a privatização dos
portos.
Os trabalhos do dia foram finalizados com a oalestra do Ex- Governador do estado de São Paulo,
Senhor Geraldo Alckmin, no Momento Cultural.

Na guinta-feira 17/10/19 no período da manhã
Sessão Plenária, presidida e coordenada por Flávio Callegari, Membro do Conselho Deliberativo da
APM, tizeram parte da mesa o Sr. Tony Chalita Con~ultor Jurídico do Escritório Braga Nascimento e
Zilio e Dalva Cristofoletti da APM, Foram apresentadas pelos representantes dos municipios várias
reivindicações para as áreas de saúde, infraestrutura e meio ambiente, debatidas e aprovadas;
Painel: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tema: "Os cuidados para uma Gestão de Qualidade na Administração Municipal"
Coordenador da Mesa: Marcos 1Ionti
Palestrante: Dr. Sérgio Ciquera Rossi; Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, destacou que o gestor deve ter zelo na elaboração do orçamento, devendo sua elaboração começar
pela coluna de receitas e não com a coluna de despesas como fazem a maioria dos gestores, que o
orçamento deve ser sério, sem o orçamento planejado o sucesso é zero, o exemplo do orçamento é igual
ao da casa, suscitou ainda da necessidade da cobrança da divida ativa pelos municipios, do reequilibrio
da planta genérica, que depende muito da aprovação das casas legislativas, pois cabe o legislativo
prestigiar as audíências públicas que tratam do orçamento público, da sua importância na execução do
orçamento municipal acompanhando e liscalizando as contas do executivo, pois o cabe ao legislativo o
julgamento das contas.
Aberta a seção de perguntas, o vereador Roberto Delfino da Silva, questionou da legalidade do
apontamento realizado pela Tribunal de Contas, através de denúncia de cidadão alegando que não seria
atribuição do vereador, viagens oficiais realizadas para audiências e reuniões públicas que teve na sede
do lNCRA e na Procuradoria da Fazenda, acompanhando os representantes do MST nas questões de
assentamento de terras da Fazenda São Jose que está em processo de desapropriação pela união.
O Diretor Geral do Tribunal, respondeu que o Tribunal não deve interferir nesta questão, que está é
delegação das prerrogativas da Câmara Municipal, e que o Tribunal não tem nada a ver com isso.
Por fim disse da importância da prestação de contas da participação no Congresso, como ter por exemplo
provas com fotografias, que a Câmara pode sim autorizar as viagens realizadas pelos vereadores, desde
que estejam legalmente amparadas por resolução disciplinando as viagens c diárias para a participações
em cursos, seminários e demais eventos, excluindo-se os eventos partidário.
Painel: Tema: "Desalios da Gestão 4.0"
Mesa composta pelo coordenador o prefeito de Capão Bonito, Sr. Marco Antonio Citadini, do Sr.
Roberto Naves e Siqueira; Prefeito de Anápolis-GO, Sr. Francisco Garrido Barcia; Chefe da Unidade
Estadual do IBGE e Coordenador Estadual do CENSO 2020, Senhor Henrique Pereira de Souza
Neto; Diretor Executivo FUNAP, da Senhora Dalva Cristofoletti-APlvl e da Senhora Vivian Nardes,
prímeira dama do Municipio de Anápolis-GO.
Discutido pelos representantes da mesa, demonstrando na pratica a gestão 4.0, do que se deve trazer de
positivo para a gestão, pois sendo o poder público a maior empresa de vários municipios, os prefeitos,
vereadores c secretários são os grandes empresários deste pais, o poder público deve ser parceiro da
iniciativa privada, fazendo a diferença na gestão pública.

No período da tarde
Painel: PINGA FOGO, onde houve a discussão de assuntos diversos, coordenado por Agnaldo Moreno,
ex-vereador de Santana de Parnaiba e Hugo Ricardo Soares, ex-vereador de Piquete, membros do
Conselho Deliberativo da APM também fizeram parte da composição da mesa a se h a
Danielle Ludymilla Soares Lohn- Membra do Conselho Deliberativo da APM, Sr.
hdio Evangelista
da Silva, vereador da Câmara Municipal de Teodora Sampaio-, representando a'IB,
e ~vereador
Cleber da cidade Barbosa.
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Em seguida no painel: "O Gestor Público e a Segurança Jurídica de Suas Decisões"
Coordenador da Mesa: Dr. Silas Bortolosso; 3° Vice-Presidente da APM.
Palestrante: Isabela Giglio; Advogada especialista em Direito Administrativo, Consultora Juridica da
CONAM - Consultoria em Administração Municipal.
Em sua palestra disse especialmente da Lei 1365512018, da necessidade de que todos os órgãos de
fiscalização, e o Ministério Público e da esfera judicial em obedecerem a lei e que devem levar em
consideração a necessidade do gestor, que a lei deve auxiliar o bom gestor, assegurando ao gestor que se
for penalizado, seja se realmente com a clara evidência do dolo na decisão.

Painel: SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA e PRODESP
Coordenador da Mesa: Luiz Solto Madureira; Secretárío do Conselho Deliberativo da APM
Mesa composta por Ernesto Ma~cellani Neto - Superintendente da PRODESP, Senhor Carlos CruzPresidente da APM, o prefeito da cidade de Campos do Jordão Frederico Guidoni .
Palestrante:
Paulo Dimas Mascaretti; Secretário de Estado da Justiça e Cidadania
O palestrante citou aspectos importantes da secretaria, como o aprimoramento do trabalho e
aproximação junto aos municípios, destacou ainda a interlocução colocada à disposição aos municipios,
das politicas públicas disponibilizadas pela secretaria, do combate da intolerâncía religiosa, por fim citou
ainda que a secretaria retornará o com programa de enfrentamento ao racismo, dentre outros programas.
A seguir houve um momento na palestra com o patrocinador do evento a Terracom.

Painel: Secretaria Estadual do Turismo Secretaría Estadual de Cultura e Economia Criativa
Participantes da Mesa: Senhor Carlos Cruz-Presidente da APM, Secretario Estadual de
Desenvolvimento Regional Senhor Marcos Vinholi, Senhora Daniela Santos Brito- Prefeita de ?v!onteiro
Lobato e Presidente da AMITESP e Senhor Leandro Luciano dos Santos; Prefeito de Santa Rita do
Passa Quatro e Presidente da APRECESP, do Deputado Estadual Senhor Mauro Bragato e do Prefeito
de Campos de Jordão Senhor Frederico Guidone.
Palestrantes: Marcelo Lima Costa; Secretário de Estado do Turismo, em Exercicio e
Sérgio de Sá Leitão; Secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa.
O presidente da APM, fez suas considerações iniciais, destacando a ajuda e interação feita pelo Secretário
Estadual marcos Vinho li junto ao Govemo de Estado
A Seguir o Secretário Sergio de Sá Leitão, conduziu a palestra com a mensagem de que a sua pasta trará
mais investimento em arte, cultura e economia criativa, pois isto traz mais qualidade de vida, mais
segurança pública, geração de renda.
Logo após a mesa recepcionou o ilustre convidado o senhor Rodrigo Garcia, vice govemador do estado
de São Paulo, que contou ainda com a presença do deputado federal Renato Amary e do Deputado
Federal Geninho Zuliani e demais outras autoridades.
O Vice Governador Rodrigo Garcia, fez uso da palavra, destacando que a gestão làrá de hldo para
encontrar o caminho para a solução dos problemas, que haverá trabalho incessante, disse ainda da
necessidade da reforma previdenciária no Estado ainda L'Steano, e de tantas outras ações na segurança
pública, educação e saúde, e que o Estado depende de uma reforma estrutural para readequar seu
orçamento.
Ao final o Presidente da APM senhor Carlos Cruz, agraciou o senador Pedro Simon e o Dr. Almino
Alfonso com pergaminhos de congratulação, as comendas foram entregues pelo vice governador Rodrigo
Garcia e do prefeito de Campos de Jordão Frederico Guidoni.
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Na Sexta-feira dia 18/1012019 no período da manhã;
Encerramos os trabalhos no 63° Congresso Estadual do Municipios na parte da manhã, participando da
Plenária, onde foram apresentadas solicitações dos participantes, das quais serão encaminhadas para
serem compostas à carta final do Congresso.
Durante a participação no Congresso Estadual dos ~Iunícipios, tivemos a oportunidade de percorrermos
os stands dos patrocinadores, e conhecermos o que o mercado oferece de mais avançado em produtos e
serviços, nossa participação no Congresso teve a finalidade de trilhar o caminho a seguir para o
fortalecimento da autonomia política, através do Investimento, do Empreendimento, que poderá gerar
mais receita e renda para a gestão administrativa e financeira de nosso municipio, por fun as experiências
trocadas trazem melhores informações e por consequência trazem ações efetivas que podem ser
implantadas em nosso município.

Este é o relatório.,

Jose Antonio Ferr

~;;n:Vereador

