
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TRANSCRIÇÃO DA 9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2020, REALIZADA EM 7 DE
ABRIL, TERÇA-FEIRA, ÀS 16H50, EM AMBIENTE VIRTUAL, POR MEIO DO

SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS,
PARA DISCUTIR O PLC 20/2020 COM EMENDAS, PROCESSO 231.799, DE

AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE "DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO
ESPECIAL DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM SEU REGIME

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS”.

VEREADORES PARTICIPANTES

SR. MARCOS BERNARDELLI - PRESIDENTE

SR. AILTON DA FARMÁCIA

SR. CAMPOS FILHO

SR. CARLÃO DO PT

SR. CARMO LUIZ

SR. FERNANDO MENDES

SR. FILIPE MARCHESI

SR. GUSTAVO PETTA

SR. JORGE DA FARMÁCIA

SR. JORGE SCHNEIDER

SR. JUSCELINO DA BARBARENSE

SR. LUIS YABIKU

SR. LUIZ CIRILO

SR. LUIZ ROSSINI

SR. MARCELO SILVA

SRA. MARIANA CONTI

SR. NELSON HOSSRI

C
M

C
T

R
A

20
20

00
00

3

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27101-9335 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 9ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 16h50,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação 

Remota da Câmara Municipal de Campinas

VEREADORES PARTICIPANTES

SR. PASTOR ELIAS AZEVEDO

SR. PAULO HADDAD

SR. PEDRO TOURINHO

SR. PROFESSOR ALBERTO

SR. RODRIGO DA FARMADIC

SR. RUBENS GÁS

SR. TENENTE SANTINI

SR. VINICIUS GRATTI

SR. ZÉ CARLOS

DEMAIS PARTICIPANTES

SR. PETER PANUTTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS

SR. MARIONALDO FERNANDES 
MACIEL

DIRETOR PRESIDENTE DO CAMPREV

SR. PAULO FONSECA ASSESSOR FINANCEIRO E ATUARIAL
– CAMPREV

SR. FERNANDO RODRIGUES CONSULTOR DE PREVIDÊNCIA - FIPE

SR. EUCLIDES ESTEVES SUBCOORDENADOR JURIDICO - 
FIPE

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
2 de 17

C
M

C
T

R
A

20
20

00
00

3

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27101-9335 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 9ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 16h50,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação 

Remota da Câmara Municipal de Campinas

Legenda:

(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta

-- interrupção da fala

Aviso:

Nesta  transcrição  utilizam-se  os  nomes  parlamentares  em  substituição  a
menções informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI:  De imediato passo
à abertura da leitura da 9a Audiência Pública. 

“O Presidente da Câmara Municipal de Campinas convoca, nos termos do
§  5º  do  artigo  85  do  Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal  de
Campinas cumulado com o Ato da Mesa nº 09/20, Audiência Pública, a
ser realizada no dia 7 de abril de 2020, terça-feira, às 11h, em Ambiente
Virtual,  através  do  Sistema  de  Deliberação  Remota  deste  Poder
Legislativo, para debater o seguinte projeto: PLC 20/2020 com emendas,
Processo 231.799, de autoria do prefeito municipal, que ‘Dispõe sobre o
parcelamento especial de débitos do município de Campinas/SP com seu
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS’.”

Eu, de imediato, passo a palavra ao diretor do Camprev, Paulo Ferreira[sic].

Ah,  primeiro  para  você? Inicialmente  eu  passo  a  palavra  ao  presidente
Marionaldo para as suas considerações iniciais. Por gentileza, secretário.

SR.  MARIONALDO FERNANDES MACIEL:  Primeiro,  boa  tarde,  agora,  aos
nobres vereadores, à vereadora, aos telespectadores da TV Câmara e, aqui, aos nossos
assessores.

Com relação ao PLC 20/20, que trata do parcelamento especial de débitos do
município  com  o  Regime  Próprio  de  Previdência,  eu  vou  usar  agora  a  seguinte
dinâmica:  vou  pedir  para  o assessor  do  Camprev,  que é  servidor  público,  o  Paulo

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
3 de 17

C
M

C
T

R
A

20
20

00
00

3

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27101-9335 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 9ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 16h50,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação 

Remota da Câmara Municipal de Campinas

Fonseca, para ele poder apresentar aqui o fundamento que nós temos com relação a
esse  parcelamento  especial  da dívida do  município  para  com o  Regime Próprio  de
Previdência. Então, presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Quero agradecer a
presença do assessor Paulo Fonseca.

Vossa Excelência tem…  A dinâmica vai ser a mesma.  Vossa Excelência tem a
tribuna virtual pelo tempo que lhe aprouver para as ponderações e apresentação. Por
favor.

SR.  PAULO  FONSECA:  Boa  tarde,  Excelentíssimo  senhor  presidente  desta
Casa. Boa tarde,  nossos vereadores, vereadora, ao presidente do Camprev, o senhor
secretário.

Me cabe agora uma apresentação muito rápida do PL 20 que  dispõe sobre o
parcelamento especial de débitos do município de Campinas com o regime próprio de
previdência, que é o Camprev.

Eu vou ler rapidamente os dois principais artigos do projeto e vou fazer uma
breve explicação a respeito da necessidade desse parcelamento especial.

O art. 1o dispõe o seguinte: 

“Fica autorizado o parcelamento especial […] do Município de Campinas
com seu  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  -  RPPS,  dos  recursos
utilizados  do  Fundo  Previdenciário  para  pagamento  de  despesas
previdenciárias do Fundo Financeiro, […] observado o disposto no artigo
59-A da Portaria MPS no. 402/2008, com as alterações da Portaria MF no.

333/2017.” 

O art. 2o do projeto dispõe o seguinte: “Para apuração do montante devido, os
valores originais serão atualizados pelos mesmos índices apontados na meta atuarial
vigente”,  ou  seja,  o  IPCA.  O  IPCA  é  o  índice  que  consta  da  nossa  política  de
investimento e é o índice que obrigatoriamente nós temos que utilizar para atualizar os
[ininteligível] devidos, “acrescidos de juros simples  […]  e multa de  […], acumulados
desde  a  data  de  vencimento  até  a  data  da  assinatura  do  termo  de  acordo  de
parcelamento”. 

Esses dois artigos são os principais artigos do projeto. 

Como eu disse, como eu citei,  a legislação que embasa a propositura desse
projeto de lei é a Portaria 402 que foi alterada pela Portaria 333 de julho de 2017 e o
artigo que possibilita essa solicitação de parcelamento, desses débitos previdenciários
do município com o instituto é o artigo 5o-A. Eu vou ler rapidamente: “Os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios poderão, mediante lei autorizativa específica”, que é o
caso do projeto que está sendo proposto pelo Executivo, “firmar termo de acordo de
parcelamento,  em até 200  (duzentas)  prestações  mensais,  iguais  e  sucessivas,  de
contribuições  devidas  pelo  ente  federativo,  de  contribuições  descontadas  dos
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segurados  ativos,  aposentados  e  pensionistas,  bem  como  de  outros  débitos  não
decorrentes de contribuições previdenciárias, relativos a competências até março de
2017”. Vou explicar mais para frente porque até março de 2017.  Os débitos que nós
estamos nos referindo nesse projeto de lei são os débitos que foram classificados pela
Secretaria de Previdência como contribuições não previdenciárias.

O que é o parcelamento especial? Como eu disse, o projeto é específico para
um determinado parcelamento, esse parcelamento especial, inclusive, foi sugerido pela
própria Secretaria de Previdência quando da [falha do áudio] dos recursos que foram
utilizados  do  fundo  previdenciário  para  pagamentos  exclusivos  de  despesas
previdenciárias do fundo financeiro. 

O  parcelamento  especial  possibilita  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os
Municípios,  mediante lei  autorizativa,  que é esse projeto que está sendo proposto,
firmar termo de acordo dos parcelamento das contribuições relativos a competências
até março de 2017 em até 200 prestações mensais, iguais e sucessivas para aquelas
devidas pelo ente federativo  [falha do áudio] para as contribuições descontadas dos
segurados ativos, aposentados e pensionistas e não [falha do áudio] em época própria
e para os débitos não recorrentes de contribuição previdenciária, que são exatamente
débitos que nós nos referimos nesse projeto de lei, que são os débitos não decorrentes
de contribuição previdenciária classificados pela secretaria de acordo com a utilização
dos  recursos  do  fundo  previdenciário  para  pagamento  de  despesas  meramente
previdenciárias do fundo de finanças como utilização indevida, inclusive é esse o texto
da lei, é esse o texto da Portaria 333.

Por  que  do  parcelamento  especial?  Como  é  de  conhecimento  dos  nobres
vereadores,  através da Lei 154/2016 e de decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Campinas, no período de 2016 e  de 2017,  utilizou-se de recursos do
superavit  previdenciário  exclusivamente,  como  eu  já  disse  anteriormente,  para
pagamentos  de  aposentadorias  de  beneficiários  pertencentes  ao  fundo  financeiro,
foram pagas aposentadorias e pensões de beneficiários pertences ao fundo financeiro.

Na mesma época, quando da utilização desses recursos, logo no início de 2017,
o Camprev já solicitou à Coordenação-Geral de Normatização e Acompanhamento
Legal da Secretaria de Previdência  Social a homologação o ato de transferência dos
recursos do fundo previdenciário para pagamento de despesas do fundo financeiro. O
parecer conclusivo dessa solicitação realizada em 2017 pelo Camprev, ele só foi… a
conclusão do parecer só foi emitido no mês 11 de 2019, o ano passado, indicando a
recomposição  dos  recursos  utilizados  do  fundo  previdenciário  para  pagamentos  de
despesas do fundo financeiro, por isso — por isso — a necessidade do parcelamento
especial.

Qual a diferença do PL proposto com a Lei 153 que está em vigência, que é a lei
que  dispõe  sobre  a  possibilidade  de  parcelamento  e  reparcelamento  dos  débitos
decorrentes de contribuições previdenciárias devidas e não  repassadas? O art 1o. Da
Lei  153/2016, ele é bem claro: “Ficam autorizados”,  foram autorizados a partir  da
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publicação  da  lei,  “o  parcelamento  e  o  reparcelamento  dos  débitos  […]  das
contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelos órgãos […]”, ou seja, o
recurso que nós utilizamos, que foi utilizado do fundo previdenciário para pagamento
de despesas previdenciárias do fundo financeiro, eram verbas já repassadas pelo Poder
Executivo ao Camprev, por isso a não utilização, a impossibilidade de utilizar, de indicar
a  Lei  153  para  esse  tipo  de  parcelamento,  que  é  considerado  um  parcelamento
especial.

Essa mesma Lei 153, o § 2º ele vedava, ela veda, na verdade, “o parcelamento
de  débitos  oriundos  de  contribuições  previdenciárias  […]  dos  segurados  ativos,
aposentados  e  pensionistas  e  de  débitos  não  decorrentes  de  contribuições
previdenciárias”.  Então,  a  Lei  153,  ela  não  poderia  ser  indicada  para  um tipo  de
parcelamento… para esse tipo de parcelamento especial que está sendo solicitado.

Qual é a diferença para o PL 20 proposto? O PL 20 proposto observa o disposto
no  art.  5o-A  da  Portaria  do  Ministério  da  Previdência  no.  402/2008  alterada  pela
Portaria, como eu disse anteriormente, 333/2017 que permite o parcelamento em até
200 prestações mensais dos débitos não decorrentes de contribuição previdenciária,
que é  classificado  pela  Secretaria  de  Previdência.  Essa  é  uma classificação  que  é
realizada  pelo  CADPREV,  é  uma classificação  que é  padronizada  pelo  Ministério  da
Previdência como utilização indevida, por isso. Essa é a diferença entre o PL, o Projeto
de Lei 153, que ainda está em vigência, com o PL proposto 20/2020.

Presidente, fiz  a  apresentação de uma maneira  geral,  da proposta  do PL, e
passo a palavra para--

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI:  [ininteligível] Agora
é até 200. É isso?

SR. PAULO FONSECA: É até 200. Sempre foi até 200.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu quero consignar
a presença dos seguintes vereadores nesta 9o Audiência Pública realizada no dia de
hoje  em Ambiente Virtual,  através do Sistema de Deliberação Remota deste  Poder
Legislativo que tem por objeto a análise do PLC 20/2020: vereador Ailton da Farmácia,
vereador Carlão do PT, vereador Gustavo Petta, vereador Jorge da Farmácia, vereador
Luis  Yabiku,  vereador  Luiz  Rossini,  vereador  Marcelo  Silva,  vereador  Marcos
Bernardelli,  que  preside,  vereadora  Mariana  Conti,  vereador  Pastor  Elias  Azevedo,
vereador Paulo Haddad, vereador Professor Alberto, vereador Rodrigo da Farmadic e
vereador Zé Carlos.

Quero me dirigir ao vereador Marcelo Silva esclarecendo que quando da leitura
da relação dos vereadores presentes justifiquei a sua ausência  face ao compromisso
que Vossa Excelência tinha na manhã de hoje em levar o filho a uma consulta médica.

Eu vou passar a palavra, como fizemos… vou passar a palavra…  Vou fazer a
leitura das indagações, como fizemos na audiência anterior, solicitando que o senhor
presidente,  ou  o  secretário  de  Negócios,  ou  o  assessor  Paulo  Fonseca,  faça  os
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esclarecimentos aos munícipes.

João Fernandes Filho: “A Prefeitura publicou o Decreto 20.774/2020, publicado
no dia 19[sic] de maio[sic] de 2020, no qual declara situação de emergência, e no art.
3o. menciona: ‘Nos processos e expedientes administrativos da administração direta e
indireta, ficam interrompidos todos os prazos regulamentares e legais, por 30 (trinta)
dias, sem prejuízo de eventual prorrogação’. Pergunto: se o açodamento como está
sendo  feito  esse  processo  de  grande  implicação  para  os  servidores  e  sem  sua
possibilidade  de  participação,  visto  que  a  grande  maioria  dos  munícipes  não  têm
acesso à internet, poderá ser questionado judicialmente frente ao princípio adotado no
decreto,  qual  a  responsabilidade dos senhores vereadores  o momento atual  que o
momento atual que necessita do apoio dos senhores para a contenção dos efeitos do
Covid?”

Vou fazer aqui a resposta do que me cabe. Esse assunto é tratado tal qual foi o
assunto anterior do  Projeto 19/2020.  A publicação do decreto do senhor prefeito diz
respeito  à  alçada  de  sua  competência,  ou  seja,  no  que diz  respeito  a legislar  no
município e aqui nós estamos tratando também de um lapso temporal, que temos que
votar esse projeto autorizando o parcelamento em até 200 vezes como já foi, pelo
menos,  a  discussão  inicial  entre  nós,  vereadores,  a  respeito  da  utilização  desse
mecanismo, o fazemos em virtude do que se realmente apresenta em face do Covid
para que possamos manter a distância, o afastamento social necessário a que, assim,
nós estamos respeitando. 

Mas eu passo a palavra ao secretário de Negócios Jurídicos para completar as
respostas ao munícipe João Fernandes Filho. Por gentileza, secretário Panutto.

SR. PETER PANUTTO: Boa tarde a todos novamente.

O  decreto  que  declara  situação  de  emergência,  ele  determina…  o  prefeito
determina a suspensão de processos administrativos no âmbito do Executivo, então a
gente está tratando aqui de um processo legislativo no âmbito do Poder Legislativo,
então, o decreto do prefeito não tem nenhuma eficácia aqui no Poder Legislativo.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  MARCOS  BERNARDELLI:  Doralice  Amália
Catalano de Arruda: “Pergunto também quando o senhor  prefeito vai  devolver aos
cofres do Camprev o dinheiro que foi retirado e que a Justiça já mandou devolver.”

Por gentileza, secretário de Negócios Jurídicos ou o presidente do Camprev.

SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Doralice, nós estamos, justamente,
hoje,  apresentando  um  projeto  de  lei  para  poder…  o  município  está  pedindo
autorização à Câmara para que o município possa devolver esse dinheiro da maneira
como estabelece  a  orientação  do  Ministério  da  Previdência,  então  é  isso  que  nós
estamos fazendo aqui hoje, esse projeto de lei é justamente para isso: para poder
fazer a devolução dos recursos utilizados do fundo previdenciário para poder pagar
pensão e aposentadoria lá nos idos de 2016. Então hoje nós estamos aqui com esse
projeto justamente pedindo autorização para a Câmara para que o município possa
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pagar da maneira como o regramento estabelece.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Maria Tereza: “Bom
dia. Meu nome é Maria Tereza. Sobre o PLC20/2020 o que acontecerá se a prefeitura
não pagar uma das parcelas? Vai ter multa e juros ou alguma outra punição também?”

Pois não. Pois não, presidente.

SR.  MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Eu  respondo… Eu  passo  para  o
Paulo. 

Mas,  assim, depois  que nós firmarmos… depois  que a  Câmara,  obviamente,
aprovar aqui, autorizar o município a fazer o parcelamento especial, o município tem
que apresentar, entrar no sistema, e através sistema do CADPREV… e o CADPREV vai
estar  regularmente  acompanhando  o  repasse.  Obviamente  o  município  está  se
propondo a pagar e, ao pagar, será fiscalizado pelo Ministério da Previdência.

Não sei se o Paulo pode acrescentar alguma coisa.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Pois não, assessor
Paulo, por gentileza.

SR. PAULO FONSECA: Pois não. Só acrescentando a fala do presidente.

Na redação do projeto, no art. 3o — vou até ler aqui para vocês —, para garantir
o [ininteligível] do pagamento das parcelas pelo município o art. 3o diz o seguinte: “Art.
3o: Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como
garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento que não sejam pagas no
seu vencimento.” 

Na redação do projeto a gente já coloca, já é obrigatório, inclusive, colocar essa
garantia. Se o município não recolhe parcela no seu vencimento, evidentemente que
ela será… sofrerá juros e multa, evidentemente, e ainda implica nessa vinculação do
fundo de  participação dos  municípios,  então  prejudica o município,  por  isso  que é
colocado na redação  do PL essa vinculação ao Fundo de Participação dos Municípios,
para garantir o pagamento do município das parcelas vencidas.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  MARCOS  BERNARDELLI: Eu,  de  imediato,
passou a palavra aos senhores vereadores porque não temos mais munícipes com
indagações aqui encaminhadas.

Vereador Jorge da Farmácia,  Vossa Excelência  tem cinco minutos para  suas
considerações na tribuna eletrônica. Por favor.

SR.  VEREADOR  JORGE  DA  FARMÁCIA: Senhor  presidente, secretário
Marionaldo, [ininteligível] município. 

Pelo que eu vi, pelo que [ininteligível], acho que todos os técnicos, pelo menos,
tentaram  arrumar  alguma  coisa  alternativa  em  relação  ao  [ininteligível] que  eu
gostaria de falar um pouquinho, mas eu não conseguia também. Então pelo que eu vi,
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pelo que eu observei já foram exauridas todas as possibilidades de se  [ininteligível]
dessa alíquota agora, que é de 14%, [ininteligível] vai ser agora até o dia 30 de abril.

Mas o que eu queria deixar, mesmo, uma pergunta, se puder responder agora,
pode ser depois também, se tem um outro meio que nós possamos tentar ajudar esses
servidores.  Que  nós  possamos,  da  melhor  maneira,  dar  mais  condições…  um
pouquinho melhores a eles.

Seriam essas as minhas considerações. Aos demais, parabéns a todos vocês
que estão aí também — estou aqui também —, que eu sei que pelo horário já está
bem cansativo, mas nós estamos aqui justamente para o debate. Nós estamos vivendo
uma democracia e a gente faz parte de tudo isso. Então parabéns a todos pelo trabalho
e que nós possamos definir uma data mais específica.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI:  Vereador Jorge da
Farmácia,  é  evidente  que  jamais  me  furtaria  a  receber  as  ponderações  de  Vossa
Excelência, mas o assunto por Vossa Excelência tratado na questão do percentual do
19/20 já exauriu e hoje… Eu entendi a sua colocação, eu sei que todos nós aqui temos
preocupações, mas o que nós estamos discutindo agora, nesta Audiência Pública, é o
20/2020.

Passo, de imediato, a palavra ao líder do governo, vereador Luiz Rossini, para
suas considerações da tribuna. 

Pois não, vereador Luiz Rossini, Vossa Excelência está com a palavra.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde.

Tomando aqui esse projeto, eu acho que o projeto propõe, assim, uma forma de
o município devolver ao Camprev, ao fundo previdenciário, aquele recurso que utilizou
em  um  período  de  crise  econômica,  de  dificuldade  financeira,  para  garantir  o
pagamento dos aposentados.  Ao  contrário  do que  muita gente  diz,  o  prefeito  não
passou  a  mão no  dinheiro  dos  aposentados,  na verdade,  se  não utilizasse  aquele
recurso perto de 7.000 aposentados ficariam sem receber as suas aposentarias, seriam
7.000 famílias vivendo a amargura de não ter aposentadoria o fim do mês. Então foi
uma fórmula encontrada, e, na época, foi aprovada uma lei pela Câmara, para utilizar
o que excedia do equilíbrio financeiro, o superávit financeiro do Fundo Previdenciário
para garantir o pagamento dos aposentados. Então, um dinheiro tirado de um fundo,
emprestado para outro fundo, para pagar as aposentadorias. Na época, se não fizesse
isso,  a  situação  seria  terrível.  Depois  a  lei  foi  declarada  inconstitucional  e  agora
existem, pelas normas editadas posteriormente, condição de devolver isso. Eu acho
que as condições que estão colocadas no projeto, de remuneração… 

Na  verdade,  se  esse  dinheiro  não  tivesse  utilizado no  Fundo Financeiro  ele
estaria no Fundo Previdenciário e estaria sendo aplicado no mercado dentro daquelas
metas fiscais de rendimento estabelecidas: IPCA, mais uma margem lá. Então o que se
está  fazendo  agora  é  garantido  a  remuneração,  como  se  tivesse  no  Fundo
Previdenciário,  aplicado  em  qualquer  papel,  em  títulos  e  tal,  garantindo essa

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
9 de 17

C
M

C
T

R
A

20
20

00
00

3

Assinado com senha por MARCOS JOSE BERNARDELLI.
Documento Nº: 27101-9335 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 9ª Audiência Pública de 2020, realizada em 7 de abril, às 16h50,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação 

Remota da Câmara Municipal de Campinas

remuneração, e mais: acrescentando juros de 2% desde a época em que isso ficou…
que foi utilizado. Então está garantindo uma remuneração desse valor para que não
haja prejuízo do Fundo Previdenciário. Então eu acho que é uma medida necessária
para  responder,  inclusive,  a  pergunta  daquela  servidora  que  falou  “Quando  que  a
prefeitura vai devolver esse dinheiro?”.

Só quero, mais uma fez, frisar, é como se tivesse sido um empréstimo do Fundo
Previdenciário para o Fundo Financeiro e agora está sendo devolvido com as garantias
que a prefeitura está colocando.

À época usei, na discussão do projeto, uma imagem que eu me lembro até
hoje. Nós estávamos vivendo uma situação seguinte: é como  se você estivesse no
deserto com um grupo de pessoas morrendo de sede do lado de uma caixa d'água com
água transbordando e você não poder utilizar, precisava de alteração legal para aquilo. 

Mas,  assim,  foi  um  a  medida  necessária,  emergencial  para  garantir  o
pagamento dos aposentados. E agora o Fundo Financeiro devolve aquilo que foi, em
tese, tomado a título de empréstimo para o Fundo Previdenciário nessa proposta que
está colocada e que atende a regulamentação da Secretaria Nacional de Previdência.
Eu acho que é uma medida importante e necessária para a gente conduzir. 

Aliás, só uma pergunta: parece que também há uma exigência de prazo com
relação à aprovação dessa autorização.

Obrigado, senhor presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Eu passo a palavra
ao presidente para essa última colocação do líder a respeito do prazo.

Na sequência, a próxima vereadora inscrita é a vereadora Mariana Conti.

SR.  MARIONALDO  FERNANDES  MACIEL: Perfeitamente,  vereador  Luiz
Rossini. 

Com relação a esse projeto de lei, ele, como bem dito pelo senhor, por  Vossa
Senhoria, no caso, lá em 2016, o município passava por uma crise financeira e teve
que  fazer,  fez,  mandou  o  projeto  de  lei  que  foi  aprovado  pelos  senhores  com  a
sensibilidade daquele momento, que nós estávamos passando problema de caixa.

Porque voltando aqui dentro do debate anterior, o Fundo Financeiro — o Fundo
Financeiro — ele é fundo de regime de caixa, então a prefeitura tem que aportar, se
ela… chega no final do mês e ela não tem o dinheiro, não tem pagamento, e naquele
momento  nós  passávamos  por  aquela  crise  e  nisso  foi  feita uma  autorização  da
Câmara para poder fazer o uso do superávit. 

E  agora  nós  estamos  fazendo,  solicitando  para  vocês  a  oportunidade,  a
liberação  para  devolver  esse  dinheiro.  E  é  uma devolução  que  passa  a  ser…  essa
devolução, ela passa pelo Camprev com uma garantia do  Fundo de  Participação do
Município. Enquanto os meus recursos estão investidos, hoje, no mercado, e eu posso
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ter o retorno dele de acordo com a meta que nós estabelecemos, esse não, na hora
que vocês  aprovarem esses  recursos  eles  virão  obrigatoriamente,  passa  a  ser  um
recurso de investimento atualizado por 2% ao mês mais IPCA, quer dizer, passa a ser
um recurso que vai contribuir agora, além de repor o  Fundo  Previdenciário, que foi
utilizado,  que  nós  utilizamos  o  superávit,  além  de  resgatar  isso,  ele  vai  também
contribuir para que  o Camprev  possa bater as metas deles… a meta financeira dele
com esse retorno, desse dinheiro.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, presidente
Marionaldo.

Na sequência, eu passo a palavra para a vereadora Mariana Conti para suas
ponderações, para suas indagações, pelo prazo de cinco minutos e, se necessário for,
mais  tempo  porque  também  não  temos  aqui  mais…  não  temos  mais  vereadores
inscritos.

Vereadora Mariana Conti, Vossa Excelência tem a tribuna virtual para tanto.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Eu prometo que vou ser  muito breve
dessa vez, afinal, nós estamos com sete horas de Audiência Pública, essa que, talvez,
seja a mais pública da história, mais longa da história.

Eu só gostaria de fazer algumas considerações. Até falei na minha anterior, mas
eu acredito que é importante lembrar o contexto em que foi aprovado esse projeto de
lei. 

Eu não era vereadora na época, mas acompanhava a política, já acompanhava a
política da cidade, na época o PSOL era representado pelo vereador Paulo Bufalo e
houve  o  embate,  houve  o  alerta,  houve  toda  uma  discussão  da  sociedade,  dos
servidores,  teve  manifestação,  teve  participação  sobre  a  aprovação  desse  projeto
atropelado, enfim, que depois foi considerado ilegal, por ação do próprio Sindicato dos
Trabalhadores  do  Legislativo,  na  Justiça,  então  a  prefeitura  foi  obrigada,  então,  a
devolver esse dinheiro para o caixa do Camprev.

É  importante  que  sempre se  coloca  como sendo  a  única  alternativa,  muito
embora nós sabemos que existem escolhas e todo orçamento passa por escolhas: nós
temos renúncia fiscal, que foram aprovadas; nós temos aumento de capital para X ou
Y; nós tivemos o próprio comissionamento, muitos deles já considerados ilegais, com
inquérito no Ministério Público, ou seja, na verdade, essa questão, de que eu era a
única saída, é sempre essa argumentação que aparece e esse é um dos casos que
deveria servir  como aprendizado do que acontece quando  um  projeto de lei  dessa
natureza são aprovados dessa forma, a toque de caixa e, enfim, sem considerar muitas
das vozes que acompanham de perto a política. E muito do que parece ser dito tem
uma responsabilidade, também, com os salários e as aposentadorias dos servidores.

E, na verdade, essa devolução que está sendo discutida é uma devolução  em
200 parcelas mensais, isso significa 16 anos e 6 meses. Na verdade, mais uma vez, o
Fundo  de  Aposentadoria  dos  Servidores  adiantou  um  dinheiro  para  o  caixa  da
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prefeitura e é isso que a gente  tem visto sistematicamente,  decisão após decisão e,
infelizmente, esse repasse, essa devolução, tal como está colocado nesse projeto, ela
só viria ao final de 16 anos e 6 meses. 

É isso.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereadora
Mariana Conti.

Presidente Marionaldo para suas considerações, inclusive, finais.

SR. MARIONALDO FERNANDES MACIEL: Obrigado, vereador.

Primeira, vereadora, eu gostaria de fazer um reparo na minha fala. Eu não quis,
de  forma  alguma,  no  debate  anterior,  como  foi  asseverado  pelo  vereador  Pedro
Tourinho,  não  quis,  em  nenhum  momento,  desacatar  Vossa  Senhoria,  mas,  na
verdade, a gente tem divergências e maneira de interpretar, e eu não concordo com a
interpretação  que  Vossa  Senhoria  fez  naquele  momento.  Então,  desculpa.  Estou  a
retirando a fala que foi ofensiva.

Mas voltando a essa questão aqui. Quero dizer que o projeto de lei, ele, de
acordo com o regramento do Ministério da Previdência, ele fala “até”, então nós vamos
fazer, depois de aprovado por Vossa Excelência, pelos vereadores, nós vamos fazer o
parcelamento em até o valor da menor… a quantidade mais curta possível agora, mas
está previsto que até 200 parcelas reajustadas, atualizadas. 

Então, só para responder ainda uma outra questão que ficou em aberto, que o
líder do governo, vereador Luiz Rossini, tinha perguntado e eu esqueci  de abordar:
também  tem  prazo  porque  isso  está  vinculado  também  ao  CRP  que  nós  que
apresentar. A nossa legislação, para esse recurso usado, ele… nós não… Lembrando
bem:  nós  não  usamos  o  dinheiro  do servidor,  que  a  Lei  153  já  não  permitia,  foi
utilizado, naquela ocasião, o superávit. Então nós temos que fazer a devolução porque
a gente precisa e aí precisa da autorização de vocês.

Então eu termino aqui, concluo a minha fala, presidente. Mas o prazo é até 200
e tem até 200… parcelamento… 200 meses, e ele tem prazo, sim, para ser aprovado, o
mais rápido. Já era… isso já está… o prazo já está… Também tem prazo para aprovar
isso.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Secretário Panutto.

SR. PETER PANUTTO: Da minha parte, nada a acrescentar.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  MARCOS  BERNARDELLI:  Eu  vi  aqui  que
embaixo de uma das anotações tinha ainda, pela ordem, o vereador Paulo Haddad.

Vereador  Paulo  Haddad,  Vossa  Excelência tem  até  cinco  minutos  para  suas
considerações depois encerraremos.

SR. VEREADOR PAULO HADDAD: Senhor presidente, boa tarde. 
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Saudar o secretário Peter Panutto, o presidente Marionaldo, o doutor Euclides, o
doutor Fernando, e todos os meus pares, o presidente que com muito brilhantismo tem
conduzido esta Audiência Pública, os vereadores, a vereadora. 

Como bem disse a vereadora, talvez seja a  Audiência  Pública mais longa da
história da cidade de Campinas, com certeza, a  Audiência  Pública remota mais longa
da história da cidade de Campinas.

Mas parabenizar a todos, presidente pela forma democrática, pela forma cortês
em que se desenvolveu esse nosso debate. Debatemos ideias, propostas, projetos, em
momento algum os debates, eles foram pessoais, não partiu para o lado pessoal, isso
nos  sinaliza  de  uma  forma  muito  positiva,  que  apesar  de  tudo  isso  que  está
acontecendo no mundo e no nosso país, nós nos dispusemos a aqui estar e  debater
esse assunto  em alto nível até pela  urgência que se fazia  necessária pelos  prazos
regimentais que nós temos que cumprir.

Então, dizer que teremos, ainda, momentos  muito difíceis,  essa semana e a
próxima serão momentos difíceis com essa pandemia assolando o nosso país, mas que
nós não furtamos, de forma alguma, de uma forma criativa, e foi essa ferramenta que
nos proporcionou aqui estarmos, e há mais de sete horas estarmos neste debate.

Então parabéns a todos os envolvidos, aos funcionários da Câmara que eu sei
que não mediram esforços para que esta Audiência Pública fosse um sucesso.

Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereador
Paulo Haddad.

No verso da anotação nós temos o vereador Rodrigo da Farmadic e o vereador
Zé Carlos. Desculpa, vereador Rodrigo da Farmadic e vereador Zé Carlos. 

Vereador Rodrigo da Farmadic, Vossa Excelência para suas considerações finais,
até cinco minutos, por favor.

SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Obrigado, senhor presidente.

Eu, primeiro, gostaria de cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos,  Vossa
Excelência, que já foi chamado de Vossa Alteza e até de César, dessa vez se comportou
como uma pessoa que preza pela democracia, respeitou a fala de todos os vereadores,
deu a oportunidade para que todos pudessem expor os seus pontos de vista, os seus
posicionamentos políticos, cumprimentar todos os técnicos que aí estiveram também.

E falar diretamente para a população que nós, vereadores, todos nós estamos
aqui hoje fazendo a história de Campinas, que é a primeira audiência pública remota,
de forma remota, que nós estamos fazendo, como disse a vereadora Mariana Conti,
também a audiência pública, acho que a mais longa da história também, todos tiveram
condições de expressar as suas opiniões, foi transmitida através da TV Câmara, então
alguns  disseram  que  nem  todos  têm  computador  para  poder  participar,  mas  foi
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transmitido pela TV Câmara, também tivemos… através da TV Câmara foi posicionado
o número do WhatsApp para que todos pudessem mandar os seus questionamentos,
todas as suas posições.

Eu acho que é salutar, importante esse debate sobre dois projetos importantes.
Nós,  neste  momento,  acho que todos  nós estamos de acordo  de que não seria  o
momento ideal e adequado para estar fazendo esse debate, aprovando esse projeto,
mas por conta de uma imposição da emenda, da aprovação da emenda constitucional,
nós estamos aqui debatendo e se for assim determinado por alguma outra imposição,
imposição judicial,  nós vamos interromper e postergar esse debate para que a gente
possa ter um tempo melhor para debate e participação popular. Nós estamos aqui por
uma força de imposição na legislação, que nós precisamos aprovar em tempo hábil
para que se cumpram os efeitos dos dispositivos da emenda da Constituição.

Então fica aqui o meu posicionamento e o meu agradecimento. E parabéns pela
condução, senhor presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Vereador Rodrigo da
Farmadic.

De imediato eu passo a palavra ao vereador Zé Carlos para suas considerações
finais. 

Vereador Zé Carlos, da tribuna, evidentemente, on-line, fique à vontade.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Boa tarde, presidente, a todos os que estão na
Câmara  Municipal,  secretário  de  Assuntos  Jurídicos  Peter  Panutto,  secretário
Marionaldo,  a  todos  a  todos  os  técnicos  da  Fipe,  a  todos  que  participaram dessa
audiência pública, aos funcionários da TV Câmara, a todos os funcionários que não
mediram esforços para que essa audiência fosse transmitida durante todo esse tempo.
Quero parabenizá-lo, presidente, pela sua cordialidade hoje, que já é peculiar de Vossa
Excelência. 

E dizer  a todos  que esse dois projetos: um é que a prefeitura se propõe a
ressarcir o Camprev naquilo que ela tirou de um e colocou para outro, que nós vamos
votar, eu acho que esse não tem problema nenhum, embora sejam 200 vezes, mas a
prefeitura  está  fazendo a  sua  parte  de pagar e pagar  com correção,  tudo vai  ser
corrigido;  e  outro,  indigesto,  que  ninguém… duvido que tenha algum vereador  da
Câmara Municipal dentre os 33 que queira fazer uma majoração nas alíquotas do ISS
para o pagamento do Camprev, 3% a mais, eu duvido que tenha algum vereador para
fazer, ou querer queria fazer um negócio, na altura do campeonato, desses para a
maioria dos trabalhadores que estão envolvidos nesse caso. 

Mas, presidente, é claro que nós queríamos que essa medida, que traz o prazo
de 30,  31 de  abril,  eu  gostaria muito que ela  fosse  prorrogada para que  a gente
pudesse debater com mais calma, com tranquilidade, junto aos servidores públicos
municipais para que todos os obstáculos que se colocam virem à tona para a gente
estar debatendo e fazer aquilo que a nossa consciência e que a consciência de todos os
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trabalhadores da prefeitura municipal chegássemos a um consenso.

É óbvio, foi explicado… Eu agradeço imensamente aos técnicos que explicaram
— eu tinha muita dúvida a respeito do Camprev —, ao que o  Marionaldo explicou.
Então eu não tenho dúvida situação que o Camprev tem hoje junto ao funcionalismo
público da Prefeitura Municipal, mas é um debate indigesto. Eu gostaria que gente
tivesse mais tempo, presidente, para a gente debater mais a fundo, tirando todas as
dúvidas  para  que  não  houvesse  nenhum  constrangimento,  nem  da  parte  dos
vereadores nem da parte dos servidores públicos municipais. 

Então eu quero aqui agradecer esperando ansiosamente que esse prazo seja
esticado para a gente melhor debater esse projeto. 

Grande abraço a todos. 

Como  disseram:  uma  das  audiências  mais  longas  da  Câmara  Municipal  de
Campinas e eu não poderia de, aqui, parabenizar todos os vereadores que ficaram e
aqueles que tiveram que sair, mas que ficaram por esse tempo, que nem a vereadora
Mariana Conti disse, quatro horas falando, quatro horas explicando, mas é salutar, é
importante o debate.

Grande abraço a todos e obrigado a todos os telespectadores da TV Câmara.

SR. PRESIDENTE VEREADOR MARCOS BERNARDELLI: Obrigado, vereador
Zé Carlos.

Agora, realmente, para encerrar. 

Vereador  Pastor  Elias  Azevedo,  a  palavra  para  Vossa  Excelência, para  suas
considerações finais.

SR. VEREADOR PASTOR ELIAS AZEVEDO: Senhor  presidente, boa tarde;
boa tarde aos componentes da Mesa.

Quero,  na pessoa do  Marionaldo,  cumprimentar os  componentes da  Mesa e
cumprimentar os vereadores que desde as 9h15, embora nós começamos às 10 horas
da manhã, mas desde as 9h15 nós já estávamos logados, como se costuma dizer, e
vendo aquilo que precisava ser feito para a realização desta audiência pública.

Parabenizar  Vossa  Excelência  pela  condução  dos  trabalhos.  Eu  sei  que  no
primeiro momento o debate acaba ficando um pouco acalorado, mas faz parte e eu sei
que Vossa Excelência tem conduzido esta Casa democraticamente, quero parabenizar.
E agradecer pela explanação, o assunto, ele tem os seus pontos que precisam ser
esclarecidos e ninguém melhor do que a equipe responsável e competente para fazer
esses esclarecimentos, então penso que não ficou nenhuma dúvida.

E só reforçando aqui, senhor presidente. Como Vossa Excelência bem disse por
várias vezes, essa votação, que precisa ser feita até o dia 30 do mês que vem… foi
feito um pedido para o governo federal na expectativa de segurar e deixar um pouco
mais para frente, mas até que isso aconteça o rito precisa ser cumprido e para que ele
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vá à votação precisa passar pela audiência, pela audiência pública como essa que nós
fizemos e, diga-se de passagem, talvez a audiência pública mais longa da história da
Câmara de Campinas.

E são essas as minhas considerações. 

Dar as boas vindas ao vereador Luis Yabiku, que volta agora para enfileirar com
os  vereadores  do  PSB,  mais  os  vereadores,  é  claro,  que  compõem  a  Câmara  de
Vereadores  de  Campinas,  depois  da  sua  estadia  na  secretaria… em  uma  das
secretarias da Prefeitura de Campinas.

Senhor presidente, são essas as minhas considerações. Muito obrigado. 

Boa tarde a todos.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  MARCOS  BERNARDELLI:  Eu  declaro
encerrada a 9a Audiência Pública da Câmara Municipal de Campinas sem antes, porém,
agradecer  a  participação  do  senhor  secretário  Peter  Panutto;  do  presidente  do
Camprev, Marionaldo; dos senhores consultores Peter, Fernando, Euclides; do assessor
do Camprev, Paulo Fonseca; do João Carlos, também, diretor de Contabilidade e de
Orçamento  da  Secretaria  Municipal  de  Finanças  do  nosso  município;  do  Enrique
Lerena, também diretor da Secretaria de Negócios Jurídicos.

Eu não sei de que forma agradecer, mas não é por palavras, a todos vocês,
servidores.  Vocês  chegaram  aqui  às  8  horas  da  manhã  e  proporcionaram  essa
audiência, ou as duas audiências públicas. Estamos aqui sem almoço. O Peter falou
que ia consignar o inconformismo, que nem uma bolacha de água e sal foi servida,
mas como nós respeitamos as regras do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é
água e café, Peter. 

A  todos  vocês,  funcionários,  assim,  sem  exceção,  à  Comissão  de  Apoio
Parlamentar, ao nosso departamento jurídico que está aqui, também, desde a primeira
hora, ficam os nossos agradecimentos. Eu quero crer que nós cumprimos com a nossa
obrigação.

Se em um momento desses a audiência a ser realizada de forma remota, não
presencial, mas que se tornou pública, eu não tenho dúvida, a participação popular foi,
assim, de forma esmagadora, tanto é que  teremos que  fazer o segundo volume do
projeto de lei porque só de indagações e posicionamentos foram vários.

Agradeço a todos vereadores, sem exceção, a todos os vereadores porque cada
qual  no  seu  ambiente  de  posicionamento  nós  nos  respeitamos,  nós  tratamos  dos
assuntos com maestria.

E, é evidente, como eu sempre disse, se acaso houver alguma medida judicial
que venha a dizer que a audiência remota não é uma audiência pública porque nós não
estamos tratando de segredo, nem de Justiça, nem de segredo administrativo, e se a
liminar, ou qualquer decisão judicial que aqui chegar, nós vamos cumprir.
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E, se possível, junto ao senhor  prefeito  municipal, peço ao  líder também, ao
secretário e ao presidente do Camprev, que faça mais gestões, até de reiterar o ofício
já realizado, para que tenhamos a prorrogação desse prazo no dia 30 de abril, sem o
que nós teremos que fazer a votação, aí, sim, em definitivo, na última semana.

Desejo a todos uma boa-tarde e que nós tenhamos um retorno para os nossos
lares tranquilo. 

E, mais uma vez, obedecendo a máxima das autoridades sanitárias e de saúde:
vamos para casa.

Muito obrigado a todos os senhores. Uma boa tarde.

– Audiência encerrada às 17 horas e 37 minutos.

[fim da transcrição]

 Marcos Bernardelli

PRESIDENTE
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