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MANTENEDORES

Depois de dois anos e oito meses de atividade, o 
Instituto Ribeirão 2030 tem muito o que comemorar.  
Motivados pela certeza de que é preciso atuar 
localmente em busca de melhorar a qualidade de 
vida no município, os membros do 2030 paticipam 
do cotidiano do Instituto colaborando com ideias, 
sugestões, interagindo junto aos representantes 
políticos,  gerando pensamento crítico sobre temas 
de relevância para a cidade. 
Com pautas bem de�nidas, a partir da Agenda 2030 e 
destaque para as áreas da Educação, da 
Transparência, da Sustentabilidade e da Cultura, em 
2019 o grupo se reuniu várias vezes e se manifestou 
tantas outras, reforçando a todo o momento, o papel 
importante da sociedade organizada e voluntária.
Esse informativo reúne as principais ações do 
Instituto com o objetivo de prestar contas, em
especial, a todos os seus mantenedores.
Agradecemos a participação de cada um dos 
membros e reiteramos que a colaboração de todos 
tem viabilizado a permanência do grupo em 
atividade.

Eduardo Marchesi de Amorim
Presidente
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Realizamos bate-papos com colaborado-
res de seis empresas ribeirão-pretanas em 
2019, impactando aproximadamente 300 
pessoas. Abordamos a importância da popula-

Instituto levou ODS e cidadania a empresas
ção exercer a sua cidadania ativa, promoven-
do ações que melhorem o seu entorno. 
Também abordamos a Agenda 2030 e os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Promovemos o�cina sobre �scalização 
dos gastos públicos usando a plataforma 
tecnológica RevelaGov, parceira do 2030. 
Participaram jornalistas do G1, EPTV, CBN, 
ACidade ON, Revide e Record. O encontro foi 
realizado na sede do Instituto.

O�cinas para jornalistas Eventos em universidades

Fomos convidados para apresentar o Insti-
tuto Ribeirão 2030 em debates na USP e na 
Universidade Estácio. Também realizamos uma 
roda de conversa com pais e alunos do Projeto 
Guri.

Exposições de paineis

Produzimos 17 painéis com diagnóstico 
dos ODS em nossa cidade. Eles foram expos-
tos em um estante que o Instituto ocupou 
durante a Feira Nacional do Livro de Ribeirão 
Preto e, desde outubro, estão em uma exposi-
ção no IEA (Instituto de Estudos Avançados) 
da USP.

 Agradecemos o Grupo Maubisa, Alliage, JP Farma,  AZ Tintas,  Campez Contabilidade e Perplan pela recepção.
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Agenda 
2030

Realizamos um diagnóstico da situação 
em Ribeirão Preto dos 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS). Ouvimos espe-
cialistas, analisamos dados o�ciais e �zemos 
pesquisa de campo para contextualizar as 
metas globais com a realidade local. O traba-
lho está disponível em nosso site e, também, 
em uma revista de 86 páginas que viabiliza-
mos com o apoio das empresas: Arezzo, 
Habiarte, AWApec Agropecuária, Grupo Mau-
bisa, Balões Pic Pic, Base Química e Perplan. 
Essa revista foi distribuída para universidades, 
escritórios da ONU, gestores públicos, inte-
grantes do 2030 e vereadores.
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EDUCAÇÃO

Por iniciativa do Instituto Ribeirão 2030, 
foi criado um Pacto pela Educação a favor de 
uma Cidade Educadora. A formalização ocor-
reu em junho, durante a Feira do Livro, com 
adesão de 14 entidades, além das Secretarias 
Municipais de Cultura e Educação de Ribeirão 
Preto e da Câmara Municipal. O grupo está 
planejando ações conjuntas para melhoria do 
ensino em nossa cidade. 

São signatários do pacto: Instituto Ribei-

rão 2030, IEA (Instituto de Estudos Avançados 
da USP), OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil), Acirp (Associação Comercial e Indus-
trial de Ribeirão Preto), Instituto Terroá, Sesi, 
Aliança pela Infância,  Academia Ribeirão-pre-
tana de Educação, Escola de Inventor, Projeto 
IA (Inteligência Arti�cial), IPCCIC (Instituto 
Paulista de Cidades Criativas e Identidades 
Culturais), Fundação do Livro e Leitura, Centro 
de Voluntariado e Mentoria Educação.
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Acompanhamos de perto a versão apre-
sentada pela prefeitura à Câmara no primeiro 
semestre, �zemos apontamentos para melho-
rias e correções. O Legislativo arquivou o 
projeto alegando ilegalidades. O governo 
municipal a�rma que irá enviar nova proposta 
em 2020. Ribeirão é uma das poucas cidades 
brasileiras sem Plano de Educação, essencial 
para planejar as políticas públicas do setor.

Plano Municipal de EducaçãoInstituto Ayrton Senna

Reunião com os integrantes do Pacto pela Educação na sede do 2030, com a presença do Secretário Maunicipal de
Educação, Felipe Elias Miguel.

Viabilizamos a vinda do Instituto Ayrton 
Senna para atuar na Secretaria de Educação 
de Ribeirão Preto, uma das mais renomadas 
entidades de ações educacionais do País. A 
parceria ocorreu após conversa de Maurílio 
Biagi Filho, vice-presidente do 2030, e Viviane 
Senna, presidente do Instituto que leva o 
nome de seu irmão. O grupo já está atuando 
para diagnosticar o ensino na cidade e irá 
propor melhorias na gestão da rede de ensino 
municipal.
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TRANSPARÊNCIA
Comitê Municipal de Transparência

Em junho foi formalizada, na sede do Insti-
tuto Ribeirão 2030, a criação do Comitê Muni-
cipal de Transparência, que reúne 15 entida-
des. O grupo realiza ações conjuntas para 
�scalizar o poder público e auxilia no debate 
de políticas públicas que ampliem o controle 
social. Temos a convicção de que a transparên-
cia evita que novos crimes, como os revelados 
pela Operação Sevandija, voltem a acontecer.

São integrantes do Comitê Municipal de 
Transparência: Instituto Ribeirão 2030, 12ª 
Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil), Acirp (Associação Comercial e Indus-
trial de Ribeirão Preto), Ciesp (Centro das 
Indústrias do Estado de São Paulo), Aescon 
(Associação das Empresas de Serviços Contá-
beis de Ribeirão Preto e Região), Observatório 
Social de Ribeirão Preto, Sicorp (Sindicato dos 
Contabilistas de Ribeirão Preto), Centro 
Médico de Ribeirão Preto, Nexos Gestão Públi-
ca, Amarribo (Amigos Associados de Ribeirão 
Bonito), GPublic (Centro de Estudos em 
Gestão e Políticas Públicas Contemporâneas), 
Sincovarp (Sindicato do Comércio Varejista de 
Ribeirão Preto), Grupo de Pesquisa em Orça-
mento, Planejamento e Transparência da 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto , Sinco-
merciarios (Sindicato dos Empregados no  
Comércio  de  Ribeirão  Preto) e AARP (Associa-
ção dos Advogados de Ribeirão Preto

Fórum Municipal de Transparência
Em setembro, quando a Operação Sevan-

dija completou três anos, o Comitê debateu 
transparência e controle social. Aproximada-
mente 200 pessoas participaram. Foram reali-
zadas três mesas de debates em dois dias, que 
contaram com 10 palestrantes. O evento ocor-
reu na OAB. Entre os debatedores estava 
Márlon Reis, ex-magistrado idealizador do 
projeto de lei da Ficha Limpa.
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Após ofício do Comitê de Transparência, 
representado pelo Instituto Ribeirão 2030 em 
uma audiência pública, a prefeitura retirou R$ 
100 mil de recursos que seriam utilizados para 
publicidade e propaganda. Montante foi 
reservado, agora, para ações de fomento ao 
controle social. Em 2020, cobraremos para que 
sejam aplicados em medidas que ampliem os 
mecanismos de �scalização.

TRANSPARÊNCIA
Comitê Municipal de Transparência

Elaboramos, enquanto Comitê de Transpa-
rência, um projeto de lei com 54 artigos, crian-
do mecanismos que aumentam a e�ciência 
dos gastos públicos e a �scalização da socie-
dade, como a formalização do Conselho Muni-
cipal de Transparência. O documento será 
entregue nas mãos do prefeito Duarte 
Nogueira em dezembro. Iremos, agora, acom-
panhar seu envio para a Câmara, para ser apro-
vado e se tornar lei.

Política Municipal de 
Transparência e Controle Social

Recursos no orçamento

Campanha contra 27 vereadores
Nos posicionamos de forma incisiva 

contra o aumento no número de vereadores 
da Câmara de Ribeirão Preto, defendendo um 
máximo de 22 parlamentares para a próxima 
legislatura, em respeito à Emenda à Lei Orgâ-
nica do Município nº 43/2012, julgada consti-
tucional pelo STF em novembro de 2017. Os 
vereadores chegaram a apresentar, em 2019, 
propostas aumentando para 23 e 27 vagas. O 
Instituto Ribeirão 2030 enviou o posiciona-
mento para cada vereador e cobrou posição 
individual de cada um. Ressaltamos que Santo 
André, São José dos Campos e Osasco, cidades 
com porte semelhante ao de Ribeirão Preto, 
possuem atualmente 21 parlamentares, e 
Sorocaba tem 20. Após pressão da sociedade, 
a Câmara rejeitou os projetos que aumenta-
vam as cadeiras e manteve o número de 22 
vereadores. 

Estudos sobre gasto com 
funcionalismo

Em abril, colaboramos com estudo anali-
sando o gasto da prefeitura de Ribeirão Preto 
com folha de pagamento. Nos últimos dez anos, 

CONTROLE SOCIAL

as despesas com funcionalismo cresceram 62% 
(já descontando a in�ação) em nossa cidade. O 
Instituto está analisando medidas que possam 
otimizar o uso de recursos públicos.

Prêmio Nicola Tornatore
Realizamos em setembro a primeira 

edição da premiação que leva o nome do 
jornalista que trabalhou por três décadas em 
veículos de comunicação de Ribeirão Preto. 
Ele morreu em junho de 2018, aos 52 anos. O 
concurso é destinado a reportagens que abor-
dem corrupção, transparência, ine�ciência no 
uso de recursos públicos e controle socia. Ao 
todo, nove jornalistas se inscreveram, sendo 
que três foram eleitos vencedores pela comis-
são julgadora. A melhor reportagem foi publi-
cada no Portal Revide, abordando a censura 
da prefeitura nas redes sociais. O autor rece-
beu R$ 1.000,00.

       Debate com o prefeito
Em agosto, Duarte Nogueira participou de 

um bate-papo com 50 integrantes do Instituto 
Ribeirão 2030, em que foram discutidas solu-
ções para o município. O prefeito explicou as 
medidas de reequilíbrio de contas adotadas 
pela sua gestão e ouviu sugestões do Instituto, 
como a necessidade de uma reforma adminis-
trativa no Executivo.

IPM
Estamos acompanhando de perto a situa-

ção da previdência dos servidores públicos 
municipais, que atualmente é o principal fator 
de desequilíbrio da Prefeitura. Somente em 
2018, o Executivo teve que repassar aproxima-
damente R$ 200 milhões para garantir a apo-
sentadoria e pensão dos funcionários. Em 
2019, o valor será ainda maior, e assim sucessi-
vamente. No acumulado das próximas déca-
das, o IPM terá um dé�cit de R$ 20 bilhões.
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Estamos agindo para viabilizar a reforma e 
revitalização dos museus. Acompanhamos a 
�nalização de um estudo realizado pela faculda-
de Moura Lacerda, conveniado com a prefeitura, 
para apresentarmos sugestões de projeto arqui-
tetônico e de �nanciamento.

Arborização
Iniciamos as tratativas para criação de um 

Comitê Municipal de Arborização. Também 
estamos planejando uma ação de revitalização 
de uma área degradada no próximo ano e 
políticas de incentivo ao plantio de árvores. 
Nesse sentido, protocolamos ofício na prefeitu-
ra com sugestões para o Código do Meio 
Ambiente, para dar mais força e celeridade à 
elaboração do Plano Municipal de Arborização.

Cultura

Sustentabilidade

Museu Histórico e do Café

Visita ao Museu do Café.

Prisão após segunda instância
Em parceria com a ACI, CIESP e Observató-

rio Social, realizamos ação local questionando o 
posicionamento dos vereadores de Ribeirão 
Preto sobre a prisão após condenação em 
segunda instância. O Instituto Ribeirão 2030 
defende maior celeridade no cumprimento da 
pena dos condenados por corrupção.

Para reconhecer a realidade cultural de Ribei-
rão  Preto, o 2030, seguindo ideia do subgrupo 
de, criou um espaço  no site para que instituições 
culturais cadastrem seus projetos.
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