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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 CARMO LUIZ: Bom dia a todos.

Declaro aberta a audiência pública da Comissão de Constituição e Legalidade
convocada nos termos do inciso  VIII do artigo 85 do  Regimento Interno da Câmara
Municipal de Campinas conforme publicação  no  Diário  Oficial do dia 4 de março de
2021, página 31, com o objetivo de debater e instruir a seguinte proposição: Projeto
de  Lei  Complementar 14/2021,  Processo 233.385, de autoria do prefeito municipal,
que extingue e cria cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento, todos de
livre provimento e exoneração, fixando suas atribuições e requisitos, extingue e cria
funções gratificadas e revoga parcialmente dispositivos da Lei Complementar n° 64, de
2014, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar n° 90, de 2014, e outros
atos normativos municipais, e dá outras providências.

Gostaria de cumprimentar desde já e agradecer a presença do nosso secretário
Peter  Panutto,  secretário  Municipal  de  Justiça,  que  dará  os  esclarecimentos
necessários, e hoje aqui o senhor Airton Salvador — muito obrigado por estar conosco,
Airton —, diretor  do  Departamento de Gestão e Desenvolvimento de  Pessoas,  que
representa  a  senhora  Elaine  Jocelaine,  que  é  secretária  Municipal  de  Gestão  e
Desenvolvimento de Pessoas, que felizmente está se recuperando de uma covid porque
infelizmente contraiu e felizmente está se recuperando.

Gostaria  de  cumprimentar…  um  cumprimento  especial  aos  meus  colegas
vereadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Legalidade, cada um dos
membros que estão conosco aqui, eu ainda não consigo ver, não tem familiaridade,
estou me familiarizando com o sistema, mas não vou citar nomes para não deixar
nenhum  de  fora,  mas  agradeço,  agradeço  a  todos  os  membros  da  Comissão  de
Legalidade por estarem comigo nesta audiência pública, agradeço estarem conosco,
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estarmos  juntos  nesta  audiência,  e  aos  demais  vereadores,  também,  que  estão
conosco nesta audiência, agradecer a todos.

Gostaria  também de  agradecer  a  todos  os membros  que  estão  trabalhando
conosco aqui para que esta audiência fosse possível, todos que estão ao nosso lado
aqui assessorando, desde a TV, desde o jurídico, todos que estão conosco aqui. 

E agradecer a população que nos acompanha através da TV Câmara. Para nós é
sempre sinal de grande prestígio ter a sua audiência, então, é muito importante você
estar conosco. A audiência pública, ela é para todos, especialmente para a população
de Campinas.

Informo que a partir de agora está disponível o  WhatsApp, o  WhatsApp (19)
97829.3776, eu vou repetir: 97829.3776, para o recebimento de questionamentos. Os
questionamentos  podem  ser  enviados  através  desse  WhatsApp,  todos  eles  serão
repassados  ao  secretário  e  o  secretário  dará  resposta  de  cada  pergunta  que  for
colocada.

Então, dessa forma, com a audiência aberta e os cumprimentos, eu gostaria de
— não tive oportunidade de falar e vou falar muito rápido — parabenizar todas  as
mulheres pelo seu mês, o mês… na verdade nós devemos dedicar todos os dias a elas,
mas este  mês,  em especial,  temos a  comemoração da  grande luta,  como disse  a
vereadora Mariana Conti no seu discurso de ontem, da grande luta das mulheres para
que pudéssemos, realmente, comemorar essa data importante.

Então, está aberta a reunião. Eu gostaria só de explicar a dinâmica e já passo
na palavra para o secretário.

A dinâmica é a seguinte: nós vamos passar a palavra para o secretário, que
falará dez minutos, que fará a sua explanação do projeto — Agora saiu voz aqui para
mim. Onde que eu desligo? Alô. Ok? —, que fará a sua explanação do projeto durante
dez minutos e, havendo interesse também do senhor Airton Salvador de falar também,
mais  dez  minutos;  após  isso,  abriremos  para  o  questionamento  dos  vereadores
membros da Comissão de Legalidade para que falem, cada vereador terá três minutos
para falar segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas; passada
essa fase, daremos... para que  cada  vereador inscrito tenha mais três minutos para
fazer os seus questionamentos, e os questionamentos colocados no  WhatsApp serão
recebidos até a última fala ou conforme for andando a comissão,  claro, mas, pelo
menos, por organização, até a última fala do último vereador. Após isso o secretário
volta  a  responder  todos  os  questionamentos  dos  vereadores  da  Comissão  de
Legalidade, dos vereadores em geral e da população.

Vamos lá? Todos… então agora, depois de tudo isso, vamos passar ao secretário
Peter Panutto — mais uma vez muito obrigado, secretário por estar conosco.

SR. PETER PANUTTO: Bem, bom dia a todas e todos. 

Queria fazer um agradecimento especial  aqui ao presidente da Comissão de
Constituição  e  Legalidade,  vereador  Carmo  Luiz,  um  abraço  especial  a  todas  as
vereadoras, todos os vereadores, na pessoa do nosso líder de governo, o vereador Luiz
Rossini.
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Bem, presidente, eu preparei uma apresentação aqui, mais um roteiro, para a
gente contextualizar a origem desse projeto de lei complementar, as razões de ele ter
sido submetido a esta egrégia Câmara de Vereadores, e, como o senhor já mesmo
disse, ao final, eu estarei à disposição para os questionamentos que surgirem.

Então nós temos uma decisão do Tribunal de  [falha na transmissão] de São
Paulo  que  julgou  inconstitucional  alguns  cargos  da  legislação  municipal,  cargos  de
confiança, de livre exoneração e nomeação,  sobretudo da nossa Lei  Complementar
64/90. Esta lei é a que estrutura os cargos na Administração Municipal.

Gostaria de reforçar, de relembrar, que a Constituição Federal estabelece em
seu artigo 37, inciso V, que o Poder Executivo, a Administração de um modo geral, isso
vale para todos as esferas de poder, podem ter cargos de confiança para o exercício de
funções de chefia, direção e assessoramento.

Diante  da  ausência  de  lei  federal  que  regulamenta  esse  dispositivo  da
Constituição  Federal,  há  muitas  divergências  com  relação  a  leis  estaduais  e  leis
municipais que tratam do assunto. O Supremo Tribunal Federal tentou pacificar o tema
editando  um...  Tema  1010  para  estabelecer  parâmetros  para  elaboração  desses
projetos de lei.

Então  nós  elaboramos  na  Secretaria  de  Justiça,  juntamente  com  os
procuradores, nós elaboramos este projeto de lei seguindo as diretrizes fixadas pelo
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, as diretrizes definidas neste Tema 1010
do  Supremo  Tribunal  Federal  e  também  aproveitando  entendimentos  favoráveis,
decididos  sobretudo  pelo  TJ  de  São  Paulo,  com  relação  a  outras  leis  de  outros
municípios que tratam do assunto.

Então  de  um  modo  geral  esta  lei,  embora  ela  tenha  uma  estrutura
relativamente simples, mas ela traz algumas balizas importantes. 

Então, primeiramente, a gente estabelecer as funções, as atribuições de cada
cargo,  nós  procuramos  estabelecer  isso  com  maior  detalhamento;  segundo,  nós
fizemos uma distribuição dos cargos entre as secretarias. Então uma crítica que o
Ministério Público tinha… ou tem, com relação às leis declaradas inconstitucionais, leis
municipais,  é  que não havia  esta  distribuição,  como se o  prefeito  tivesse ali  uma
disposição… a sua disposição, uma quantidade grande de cargos. 

Então,  para evitar  essa crítica,  nós fizemos uma alocação da quantidade de
cargos nas respectivas secretarias.

Além  disso,  nós  também  estabelecemos  requisitos  como  idade,  níveis  de
escolaridade, que vão tornar mais rígida a ocupação desses cargos.

Então, a gente fez aí, com base no aprendizado das leis anteriores, com base
nas  decisões  do  Tribunal de  Justiça  e também  com  base  nos  apontamentos  do
Ministério  Público,  nós  elaboramos  um  projeto  de  lei  que  atendesse  todas  essas
diretrizes.

Bem, nós estamos aqui  propondo a extinção de 1.150 cargos de comissão,
criando  723  cargos  em  comissão  e  394  funções  de  confiança.  Essas  funções  de
confiança são específicas para servidores de carreira e os demais 723 podem tanto ser
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ocupados  por  servidores  de  carreira  como  também  pessoas  que  preencham  os
requisitos mas que vem de fora da Administração.

Na  numeração…  aqui  dentro  dessa  quantidade  de  723  cargos  há  uma
diminuição de 11% dos cargos de assessoria, considerando os cargos já existentes, o
que vai gerar uma possível economia de até R$ 5 milhões anuais. Então, o projeto ele
traz um impacto financeiro muito importante para o Município.

O que mais que eu gostaria de observar aqui, presidente…

Eu acho que basicamente é isso.

Eu queria reforçar também que esses cargos de confiança, eles, de certa forma,
sofrem muitas críticas, talvez por incompreensão também de algumas pessoas. E eu
quero dizer que os cargos de confiança eles são extremamente importantes para a
Administração Municipal. Se há equívocos isolados, esta lei pretende corrigir na medida
em que estabelece esses requisitos. Os cargos de confiança são importantes porque
eles auxiliam os gestores municipais, seja o prefeito, sejam os secretários no exercício
das atribuições próprias do gestor na execução das políticas públicas. E é… este que
exerce esse cargo comissionado, ele é o que impulsiona os trabalhos, então ele tem
uma função essencial dentro da Administração Pública.

E,  com  esse  projeto  de  lei  complementar,  senhor  presidente,  nós  estamos
sanando os apontamentos de irregularidade nas versões das leis anteriores e tentando
regularizar  toda e  qualquer  falha  para  que  a  gente possa  manter  esse quadro  de
trabalho extremamente importante sem nenhum apontamento de irregularidade.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Conforme explanação do nosso
secretário Peter Panutto, eu gostaria de… através do  chat, se puderem inscrever os
membros da comissão e depois, na sequência, os vereadores, assim que os membros
da comissão se inscreverem.

Posso já abrir a palavra? Posso?

O primeiro inscrito é o vereador Jorge Schneider, que tem a palavra por três
minutos, vereador.

Vocês marcam para mim três minutos?

SR.  VEREADOR  JORGE  SCHNEIDER:  Senhor  presidente,  senhores
vereadores, secretário Peter Panutto.

Eu  fico  muito  feliz,  porque  essa  lei  aqui  para  quem…  acho  que  todos
perceberam, ela está substituindo uma lei de 1997, uma lei muito contestada do então
prefeito na época, o prefeito Chico Amaral, que foi muito contestada pelo TJ a respeito
de funções dos assessores, escolaridade dos assessores, e agora está se corrigindo
tudo isso agregado ao decréscimo de 52 pessoas também. E isso aí é uma necessidade
até pelo momento de nós fazermos a economia necessária.

Mas, também, eu quero exaltar… porque, antigamente, até então, não se tinha
uma  escolaridade  mínima,  hoje  tem  que  ter  uma  escolaridade  mínima  de  ensino
médio,  não  que nós vamos desprezar aqueles que não tem,  mas o serviço público é
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isso: nós precisamos cada vez mais  ter um  aprimoramento e uma melhora  até  em
nível escolar e também os 52 anos que serão tirados.

Agora, uma coisa que é muito importante aqui é as funções de cada assessor,
ela  está  sendo  declarada  aqui a  função  de  cada  assessor  porque  até  então  era
“Assessor”, “Tá bom, assessor. Mas faz o quê um assessor nível médio I, II ou III ou
assessor superior I ou II?” Agora nós teremos, sim, a função de cada um dentro da lei,
dentro da lei federal, para que nós possamos ter a tranquilidade de ver a cidade ser
impulsionada por esse cargo tão importante.

E  volto  a  dizer:  tantos  governos  passaram de  97  para  cá  e  não  fizeram a
alteração necessária que o TJ sempre pediu e agora está sendo. 

Então quero dar loas ao governo que atendeu não o pedido, mas a imposição,
agora, do de Contas do tribunal, do tribunal, do TJ, para que nós possamos ter, sim, a
interpretação numérica em nível de escolaridade e também fazendo economia de até
[R$] 5 milhões ao ano.

Parabéns.  Eu  acompanhei  e  estou  acompanhando  desde  o  princípio  porque
assim que saiu, que foi  protocolada a lei,  eu peguei uma cópia e estudei essa lei de
ponta a ponta. Parabéns, é isso mesmo. Vamos colocar a casa em ordem.

Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Muito obrigado, vereador Jorge
Schneider, membro da Comissão de Legalidade.

Na sequência, eu passo  a  palavra por três minutos  para a vereadora Guida
Calixto. Tem três minutos, vereadora.

SRA.  VEREADORA  GUIDA  CALIXTO:  Bom  dia,  presidente  da  comissão,
vereador Carmo Luiz. Bom dia, vereadores, vereadoras. Bom dia, secretário de Justiça.

Eu gostaria de falar alguns pontos sobre esse projeto de lei porque a gente
estava lendo e a gente teve algumas dúvidas aqui e comentários a tecer sobre esse
projeto.

Como o próprio secretário disse, o PL 14/2021, ele vem em complemento ao
acórdão de uma ADI. Só que o que a gente percebeu lendo o acórdão é que faltou ali,
faltou no projeto… o acórdão, ele considerou impugnados o item G da lei anterior, que
é a  Lei 64 — não é? —, agora, recentemente e ele considerou impugnados alguns
cargos, ou, os cargos, da Rede Mário Gatti, e a gente não viu presente nesse projeto,
no PL 14. O mesmo, como disse o vereador que antecedeu, falou em uma economia de
[R$] 5 milhões como está também na apresentação do projeto, pelo governo, só que a
gente não teve acesso a nenhum demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro
dessa  lei,  e  a  gente  sabe  que  por  conta  do  artigo  16  e  17  da  LRF é  obrigatório
apresentar esse tipo de estudo.

Na legislatura passada eu era conselheira do Conselho Municipal de Previdência
e esta Casa aprovou, inclusive, alguns projetos de lei sem esse estudo, mas, enfim, lá
era outra legislatura, era outro presidente, e a gente, mais uma vez, a gente vê essa
ausência, não tem estudo de impacto, não dá para a gente aqui acreditar se vai ou não
economizar. Enfim, a gente precisaria desse estudo, secretário.
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Sobre a alocação do cargos. O projeto vem dizendo que teve uma redução de
50 cargos, na nossa avaliação foi apenas 41, mas isso é uma coisa que pode, enfim,
ser resolvida, talvez a gente fez a conta errado, mas a gente viu a redução de 45, mas
eu quero falar sobre a forma como esses cargos estão distribuídos na secretaria.

Então,  veja,  a  gente  estava  fazendo  aqui  um  levantamento,  vou  pegar  a
Secretaria de Assistência Social, ela tem… estão lá alocados... essas assessorias têm
38  cargos  lá  dentro  dessas  secretarias,  estão  distribuídos  lá;  a  Secretaria  de
Comunicação, 16; a Secretaria de Cultura tem 20 cargos, esses cargos de assessoria,
comissionados. Aí o que nos chama  atenção também...  Veja, eu vou dar um outro
exemplo,  a  Secretaria  de  Esporte  e  Lazer  está  com 27 cargos  dessas  assessorias
alocadas ali. Aí, quando eu olho a Secretaria de Educação... Eu não estou pedindo para
aumentar a assessoria da--

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Vereadora--

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO:--[ininteligível] ação--

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: --me perdoe, vereadora-- 

SRA.  VEREADORA  GUIDA  CALIXTO: --não  estou  pedindo…  Eu  já  estou
concluindo, vereador--

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Se você puder encaminhar para
o final, por favor--

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: Eu já estou concluindo--

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Isso, por favor, está bom?

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: A Secretaria de Cultura tem… minto, a
Secretaria de Educação tem sete cargos e aí a Secretaria de Esporte e Lazer tem 27
cargos, 12 cargos na secretaria, por exemplo,  de Habitação, uma secretaria que a
gente sabe que não tem nem apresentado projetos de habitação para a cidade.

E para concluir mesmo, uma última pergunta, secretário, o artigo 4º do projeto,
no  parágrafo  5º,  ele  invoca  os  artigos  38  e  39  da  lei  de...  7.721/93,  lá  fala  da
suspensão — eu não entendi muito bem —, o assessor, o comissionado, se ele for de
carreira, ele fica suspenso do seu cargo de… do seu cargo efetivo; e aí ficou uma
dúvida para mim: como é que vai — se for isso mesmo que eu entendi — como é que
vai ficar a questão das contribuições previdenciárias? Porque quem é comissionado que
não é de carreira, a contribuição previdenciária vai para o INSS.

Então,  assim,  nessa  ausência,  não  seria…  não  teria  que  colocar  isso  aqui
previsto? Para onde que vai mesmo, enfim, que eu acho que a gente vai abrir mão de
uma receita importante que nós que é a contribuição previdenciária.

Obrigada, viu, vereadores, e obrigada aí…

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Obrigado,  vereadora  Guida
Calixto, membro da Comissão de Legalidade.
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Eu vou insistir, até pelo tempo de experiência, vou insistir  que tentemos da
melhor forma possível fazer o nosso questionamento dentro dos três minutos, está
bom? Eu agradeço a todos, muito obrigado.

Eu passo a palavra para o nobre vereador Paulo Bufalo. 

Tem a palavra por três minutos, vereador. Muito obrigado.

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Bom, já eu quero registrar que, como uma
audiência pública, com três minutos é impossível avaliar um projeto dessa envergadura
e acho que fazer os questionamentos... Mas vamos lá.

Bom, primeiro, contextualizando, essa não é a primeira tentativa de enfrentar o
debate dos cargos comissionados da Administração municipal desde aquilo que ocorreu
em… com a lei de 97. 

No  final  de  2013,  nós  avaliamos  aquilo,  inclusive  que  alguns  de  nós
classificamos como o “Trem da Alegria do governo Jonas Donizette”, porque ele criou
centenas de cargos, pelo menos... para ser justo aqui, pelo menos, mais uma centena
e meia de cargos comissionados na Administração que agregou aos números de 1997,
e desde então,  ele vem enfrentando,  de alguma maneria… esta Casa aprovou por
diversas vezes leis complementares para poder tentar dar uma legalidade àquilo que o
Jonas Donizette fez em 2014, quando sancionou a legislação e não conseguiu.

Então no final de 2020, o Tribunal de Contas, a partir da análise da Ação Direta
de Inconstitucionalidade determina portanto que faça isso.

Então eu queria  saber  do secretário,  por  exemplo,  o  Tribunal  de Justiça ou
melhor...  Tribunal  de Contas,  não,  Tribunal  de Justiça do Estado de São Paulo,  no
acórdão final, ele diz que o inciso… eu vou perguntar um específico para que a gente
possa dialogar, o inciso 7º da Lei Complementar 64, que diz respeito ao coordenador
setorial, ele é declarado inconstitucional, portanto  nós  trazemos esse projeto de lei
agora, a Administração traz esse projeto de lei dizendo que vai corrigir os problemas
da Lei 64. Só que aí, ao extinguir os cargos inconstitucionais, a Lei 64 diz que existem
244 cargos de coordenador setorial. Aí, o projeto de lei propõe extinguir 218, portanto
26  desses  cargos  continuam abertos.  Aí,  ele  cria  um  outro  compatível,  chamado
coordenador departamental, cria 220. Então, somado ao que ficou lá atrás, na verdade
nós temos 246 cargos agora com duas denominações.

Então, se de fato vocês estão fazendo a lição de casa, estão fazendo mal feita,
porque não extinguiu tudo que estava previsto na Lei 64... na Lei Complementar 64,
estão criando outros em cima daquele.

Então,  nós  vamos  passar  mais  quanto  tempo  tentando  fazer  esse  ajuste?
Porque,  mantendo  isso,  ao  invés  do  impacto  financeiro  que  vocês  apontaram,
considerando  essa  incompatibilidade  dos  números,  preservando  cargos  declarados
inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que estão ali na Lei 64, porque
nós  não  estamos  revogando  ela,  nós  estamos  preservando,  pelo  que  está  nesse
projeto de lei. Considerando isso e os valores compatíveis aí, nós não vamos ter... na
verdade, os  [R$]  5 milhões de impacto que vocês tentaram… que a Administração
tentou declarar nesse demonstrativo anexado ao processo. Na verdade, nós vamos
ter... no mínimo nós vamos ter um equilíbrio, mas se nós fizermos uma análise geral,
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que eu não quero entrar agora, porque não tem tempo, na verdade vai trazer um
impacto negativo para o orçamento.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Vereador, por favor.

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Então, é preciso que seja corrigido.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Se puder finalizar, eu agradeço.

SR.  VEREADOR  PAULO  BUFALO: Eu  finalizo…  eu  só  finalizo  dizendo  o
seguinte,  que  o  projeto  de  lei  em  tela  tenta  pavimentar  mais  um  pouco,  não
completamente, daquilo que Jonas Donizette fez, que foi ampliar o número de cargos
comissionados.

Então,  eu  quero  trazer  esse  questionamento  porque  pode  ser  que  aí  nós
tenhamos uma luz para compreender esse projeto, poder votar na comissão e depois
votar na Casa, tomar decisão.

Muito obrigado, senhor presidente.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ:  Obrigado,  vereador  Paulo
Bufalo.

Como disse  a  vereadora  Guida  Calixto e  o  próprio  vereador  Paulo  Bufalo a
respeito do tempo, eu sei, nós temos muitas pessoas para falar e eu estou… É claro,
nós  vamos  perseguir  os  três  minutos  dentro  da  possibilidade.  Eu  agradeço  a
compreensão de todos os vereadores.

E o que eu estou fazendo é buscar... busquei na lei, segui a regra da Comissão
de Legalidade, esta é a regra, então eu estou só seguindo o Regimento Interno da
Câmara Municipal de Campinas. Está bom?

Obrigado. Não é nada…

Então, eu passo a palavra agora para o membro da Comissão de Legalidade
também, Rodrigo da Farmadic.

SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  Bom dia, novamente aí, senhor
presidente; vereador Carmo Luiz; cumprimentar todos os outros vereadores também
que estão presentes; nosso secretário Peter Panutto.

Eu gostaria de me dirigir ao secretário, fazer um questionamento, tem alguns
outros  que  eu  anotei  aqui  também,  mas  [falha  na  transmissão] outros  colegas
vereadores, é se não corremos o risco de enfrentar qualquer tipo de questionamento,
isso por conta da Lei 173, a lei federal que impede a criação de novos cargos e de
novas despesas.

É lógico que está bem claro aí que o projeto que nós estamos discutindo, que
vamos aprovar, ele está gerando uma economia para o Município, não está gerando
novas despesas, mas está extinguindo alguns cargos e gerando, criando outros cargos.
[falha na transmissão] corremos o risco de ser questionado por conta da lei federal.

É só isso, presidente vereador Carmo Luiz.
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SR. PRESIDENTE  VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado. Obrigado, vereador
Rodrigo da Farmadic.

Eu passo a palavra agora para a vereadora Mariana Conti. Tem três minutos,
vereadora.

SRA.  VEREADORA  MARIANA  CONTI:  Bom  dia.  Bom  dia,  novamente,
vereadores.  Cumprimento  o  vereador  Carmo  Luiz  que  preside  esta  audiência.
Cumprimento  também  o  doutor  Peter  Panutto,  representando  aqui  o  governo
municipal.

Na verdade, faço minhas as palavras… e três minutos é muito pouco tempo
para a gente debater tudo o que tem que ser debatido, é um tema que exigiria mais
tempo para a gente fazer um diálogo com melhor qualidade.

Mas um pouco na linha que já foi mencionada aqui pelo vereador Paulo Bufalo,
de contextualizar  esse  projeto,  eu gostaria  de  lembrar  aos senhores  vereadores e
questiono o doutor Peter Panutto sobre isso. Na verdade, quando aquele inquérito civil
montado  pelo  Ministério  Público  que  resultou  na  condenação  do  prefeito  Jonas
Donizette  após a aprovação dessa lei que o vereador Paulo Bufalo mencionou… mas,
mais do que a lei, o que  foi questionado foi a prática que estava sendo utilizada na
Prefeitura com relação à nomeação de cargos comissionados. 

Eu sugiro que os vereadores leiam aquele inquérito civil em que [ininteligível]
mostrava, por exemplo, que tinha gente… O Ministério Público chamou para entrevista
pessoas  que  estavam  nomeadas  na  Prefeitura  e as  pessoas  falavam:  “Eu  estou
nomeada porque meu pai é amigo de fulano de tal; eu estou nomeada porque minha
minha mãe é filiada a tal partido", teve até uma das pessoas que deu uma declaração
dizendo que ele estava contratado para assessorar um secretário e ele disse que ele
não dominava o assunto, mas que o secretário tinha dado um manual para ele e ele
passaria a estudar o manual para poder assessorar o secretário, ou seja, o que  foi
questionado foi a prática. A lei, ela abriu espaço para uma prática.

E o meu questionamento é o seguinte: muda-se a lei, mas e a prática vai ser
mudada? Porque se não vira só uma forma de  se adequar e é trocar seis por meia
dúzia, dar nó em pingo d'água, dar uma ajustada para enquadrar na legislação. Então,
para  mim,  a  grande  questão  é  sobre  a  prática  que  está  sendo  montada  que  é
desvirtuar  a  função  do  cargo  comissionado para  ser  um instrumento  de  barganha
política e compra de apoio político.

Por isso que eu entrei… na legislatura passada eu entrei com um pedido de
cassação do prefeito Jonas Donizette exatamente por questionar  essa prática política
do uso de cargo comissionado para comprar apoio político na Câmara de Vereadores,
enfim, e nos partidos em geral.

Uma pergunta muito direta, a questão é a seguinte:  O projeto fala de uma
economia potencial.  A questão é seguinte: essa economia potencial não está… veja,
ela fala “ economia potencial", ela não está demonstrada. Então, é necessário — e esse
é o meu questionamento — que o governo municipal, que o Executivo mostre qual é o
gasto,  discriminado,  qual  é  o  gasto  hoje  como  os  comissionamentos,  e  qual  é  a
previsão com essa mudança porque se é uma economia potencial, a gente precisa ter
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alguma coisa concreta para acreditar que existe uma potencialidade de reduzir custos
e gastos com isso.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Obrigado,  muito  obrigado,
vereadora Mariana Conti, pela participação.

Gostaria de passar a palavra ao líder do governo vereador Luiz Rossini. Tem a
palavra por três minutos, vereador.

SR.  VEREADOR LUIZ ROSSINI: Bom dia.  Quero cumprimentar  primeiro  o
vereador  Carmo Luiz,  que  preside  esta  audiência  pública,  o  doutor  Peter  Panutto,
secretário de Justiça, os vereadores presentes.

É  óbvio…  eu  acho  que  é  uma  coisa  importante  a  gente  reconhecer  que  a
existência  dos  cargos  em  comissão  são  instrumentos  da  Administração  Pública
utilizados  em  todos  os  níveis  de  governo.  Hoje  todas  as  prefeituras,  governos
estaduais  e  governo  federal  possuem  a  figura  dos  cargos  em  comissão  para
exatamente poder moldar o governo com técnicos com quadros de partidos, inclusive,
que compõem aquela Administração.

No nosso  modelo  de  República  de  coalizão,  onde  presidente,  governadores,
prefeitos  têm que  buscar  inclusive o  acordo,  a  negociação  política,  para  fazer  um
governo mais democrático possível, é comum e normal que os partidos que compõem
o governo também participem da Administração. Isso acontece em governos de todos
os partidos, todos, o PT, o PSOL. Então essa é uma coisa normal.

O que nós  estamos tentando com esse projeto  de lei,  primeiro  é  sanar  as
irregularidades, ilegalidades ou inconstitucionalidades levantadas no inquérito civil  e
apontadas pelo Judiciário.

Então  eu  entendo  que  os  procuradores  do  município  tiveram o  cuidado  de
apresentar um projeto [falas sobrepostas] ilegalidade.

Vale lembrar que a Lei 64, pela primeira vez, ela trouxe um limite, ela fixou em
[falas sobrepostas] o total de cargos em comissão, quando comparados a cargos [falas
sobrepostas] o que não existia antes.

Os cargos que estão sendo criados ficam abaixo, inclusive, desse percentual
[falas sobrepostas] se realmente um cabidão [falas sobrepostas].

Só para finalizar, eu acho que os questionamentos, alguns questionamentos são
importantes, eu espero que o secretário possa responder, e o critério de nomeação, ele
vai se dar obviamente com o critério de confiança, competência técnica; ao colocar na
lei a escolaridade, você seleciona melhor quem vai ocupar... dos quadros dos diversos
partidos para exercer esses cuidados.

Eu acho que a gente tem que, sim, apresentar esse estudo da economia que o
plano  gera,  para  ficar  bem  claro,  mas  eu  acho  que  é  um  avanço,  aperfeiçoa  a
legislação, e independente do partido de quem for o governo, vai ter um instrumento
legal,  importante  para  poder  cumprir  as  funções  públicas  que  a  Prefeitura  tem a
obrigação de executar.

Era isso, obrigado.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, vereador Luiz Rossini.

Eu passo a palavra e peço desculpas — viu,  vereador Higor Diego —, ele  é
membro da Comissão de Legalidade, me desculpe se eu falhei em passar a palavra
para você, está bom? Da Comissão, mas eu passo a palavra para o  vereador Higor
Diego, que tem a palavra por três minutos, vereador, com as minhas desculpas, viu?

SR.  VEREADOR HIGOR DIEGO: Olá,  nobre  vereador,  bom dia  a  todos  os
vereadores, vereadoras.

Imagina, não tem do que pedir desculpa, está tudo sob controle, eu inscrevi
agora, está bom? Está tudo andando conforme tem que andar.

E  realmente  eu  concordo  com  o  vereador  Paulo  Bufalo,  infelizmente  três
minutos realmente é pouco, mas eu entendo também o lado da comissão, o lado do
presidente. 

E parabéns ao vereador Paulo Bufalo, à vereadora Mariana Conti, que trouxeram
uma  oposição  inteligente.  Uma  oposição  inteligente  fortalece  o  governo,  é  muito
importante  a  participação  dos  senhores  vereadores  de  oposição  trazendo
questionamentos fortes, porque esses questionamentos fortalecem ainda mais o nosso
governo, haja vista a própria vereadora Mariana Conti falou que ela atuou firmemente
no passado e isso trouxe a necessidade dessas ações no dia de hoje.

Então parabéns aos vereadores de oposição, que estão colocando de maneira
incisiva o que vocês têm, a todos vocês.

E eu gostaria também de parabenizar o secretário, o prefeito, principalmente,
Dario, do Republicanos, que foi um compromisso de campanha que hoje nós estamos
debatendo aqui. 

Eu lembro que eu estive com ele durante a campanha — porque nós somos do
mesmo  partido,  somos  do  governo  —,  e  por  várias  vezes  ele  falava  desse
compromisso. Isso é muito bacana, isso é muito importante principalmente para este
vereador, porque esse anseio, esse comprometimento de campanha começa a criar
frutos.

Como ele vai ser definido ou não, eu tenho certeza que nós vamos juntos entre
governo, Câmara,  chegar em  uma conclusão da melhor maneira possível  e também
junto ao Ministério Público, que foi uma exigência.

Então, são essas as palavras. Eu gostaria de parabenizar o prefeito Dário Saadi
com o corte  aí  de 20% dos comissionados,  um compromisso de campanha que o
prefeito, junto aos seus secretários hoje, estão tentando firmar esse comprometimento
no dia de hoje.

São essas só as minhas palavras, senhor presidente.

Muito obrigado pelo espaço e parabéns a todos os envolvidos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, vereador.

É, eu vi. Você se inscreveu depois mesmo. Mas, tranquilo.

Obrigado, viu? Obrigado pela fala.
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Na sequência, eu vou passar às perguntas, eu vou ler as perguntas que nós
recebemos  aqui  através  da  mídia  social  e,  na  sequência,  passo  a  palavra  para  o
secretário.

Antes de continuar, gostaria de registrar a presença do assessor especial de
gabinete  do prefeito  que está  na  reunião remota,  o senhor Irineu,  Irineu Vicente.
Obrigado por estar conosco aí acompanhando.

A primeira pergunta é do Fabiano Bigua. É pelo WhatsApp.

“No que este Projeto de lei, irá beneficiar os servidores de carreira?

Visto  que  as  funções  de  gratificação  de  nivel  1  a  4,  que  é  exclusiva  dos
servidores de carreira, será extinta se este Projeto de Lei for aprovado.”

Passar para o secretário Peter Panutto.

Pergunta do Daniel Biscola Pereira. A pergunta é:

“Qual a razão do cargo de diretor ter como idade mínima 21 anos e superior
completo ou em curso. Para exercer este tipo de cargo não é necessário uma maior
experiência  profissional,  com  a  definição  de  idade  maior  e  de  curso  superior
completo?”

Mensagem da Rose Gimenes. Questionamento da Rose Gimenes: “Como, então
se  justifica  a  contratação  de  uma pessoa com cargo  em comissão  para  exercer  a
função de administrativo, o qual é previsto por concurso público e ganhando o dobro
do salário?”

Mensagem do Maurílio. Não tem maior identificação do Maurílio. “Gostaria de
saber sobre a transparência sobre os 394 cargos de confiança quem são e quanto ira
custar isso ao erário”.

Esses são os questionamentos que nós recebemos. Nós imaginávamos até que
ia receber mais questionamentos, é para isso a audiência.

Mas, eu passo a palavra para as respostas ao secretário Peter Panutto.

Com a palavra, secretário.

SR. PETER PANUTTO:  Agradeço as perguntas, é sempre bom participar de
audiência pública. Essa é a função mesmo, de criar... na prática, exercer na prática a
chamada democracia deliberativa.

Então,  queria  agradecer  aqui  as  falas  do  vereador  Jorge  Schneider…  dos
vereadores  Jorge  Schneider,  Luiz  Rossini  e  Higor  Diego  e  passar  às  respostas  dos
demais  para...  com  relação  à  vereadora  Guida  Calixto.  Agradeço  as  perguntas,
vereadora.

Com relação  aos cargos  da  Rede Mário  Gatti,  nós  estamos já  finalizando  a
elaboração do projeto de lei e será remetido à Câmara. Então, nós dividimos os cargos
da Administração Direta neste PL atualmente aqui em discussão e da Administração
Indireta, especificamente a Rede Mário Gatti, virá em um PL próprio.
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Com relação ao estudo de impacto financeiro, eu já respondo, da  vereadora
Guida Calixto e da vereadora Mariana Conti.

Consta no processo, às folhas 31, aqui o processo da Câmara de Vereadores,
uma certidão do diretor de Finanças, João Carlos Ribeiro, que ele atesta este valor de
potencial economia de  [R$] 5  milhões, e  eles não elaboraram a planilha  porque eles
estão apontando aqui que, como não há aumento de despesa, eles apenas apontaram
o valor, em razão que há economia. Se houver entendimento da comissão, e a Câmara,
o senhor presidente da comissão pode nos oficiar e pediremos para que a Secretaria
de Finanças elabore essa planilha, mas eles  estão apresentando o valor aqui  com  o
resultado. Então, justificando o porquê da não juntada da planilha e apenas o valor.

A  vereadora  Guida  Calixto aponta  a  questão  da  distribuição  de  cargos  com
relação às secretarias. Eu queria esclarecer, vereadora, que a distribuição de cargos já
é um avanço, eu queria deixar claro isso. Nós não temos hoje, na atual legislação, essa
distribuição de cargos prevista em lei nas secretarias. A quantidade maior de cargos
para uma ou outra secretaria demanda… é resultado da natureza da própria secretaria,
então não cabe aqui comentar caso a caso.

Com relação à sua última pergunta, vereadora Guida Calixto, a suspensão do
cargo de  servidor  de  carreira  quando do  exercício  de  cargo comissionado,  eu vou
passar a palavra ao diretor de gestão pessoas aqui, que está ao meu lado, o Airton,
que ele pode explicar como que funciona isso.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Você liga o microfone dele?

SR. AIRTON APARECIDO SALVADOR: Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia
ao  secretário,  ao  vereador  que  está  aqui  na  Mesa… que  estão  participando  desta
audiência.

A pergunta da vereadora sobre a condição do servidor de carreira em exercício
de algum cargo em comissão.  Não há nenhum prejuízo em relação à contribuição
previdenciária dele porque a gente fica da seguinte forma: embora ele vá exercer um
cargo em comissão, ele permanece com a situação remuneratória de carreira e a gente
paga a diferença para o cargo em comissão, essa diferença, ela não é incorporável,
então ela não tem contribuição previdenciária e ele continua contribuindo com o valor
correspondente à sua situação de carreira. Então, não há nenhuma interrupção quanto
à  questão  previdenciária.  O servidor  de  carreira,  por  ele  exercer  um  cargo  em
comissão,  ele  não  tem  obrigatoriedade  de [ininteligível] do  INSS,  somente  os
comissionados que não são de carreira que são vinculados ao INSS. 

Então, respondendo diretamente a pergunta: não há nenhum prejuízo para o
servidor  de  carreira  que  exerce  cargo  em  comissão  ou  função  gratificada,  a
contribuição  previdenciária  continua  sendo  feita  normalmente  considerando  a  sua
situação de carreira.

SR. PETER PANUTTO: Agradeço, Airton.

Com relação, então… Na continuidade, com relação ao vereador Paulo Bufalo.
Queria dizer que admiro a combatividade do vereador Paulo Bufalo, mas dizer que a
gente fez o dever de casa da melhor forma possível, mas, sim, estamos aqui para
receber críticas.
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Com  relação  ao  apontamento  da  quantidade,  me  parece  que  houve  uma
confusão  na  sua  fala,  vereador.  O  senhor  fala  em  249  cargos  de  coordenadores
setoriais,  na verdade, são cargos de comissão de assessor departamental, esse, sim,
passaram  a  ser  os  cargos  de  assessor  médio.  Então  me  parece  que  houve  uma
confusão na especificação dos cargos na sua fala.

O coordenador setorial, o atual, vai passar a ser na nova lei se aprovada por
esta  Câmara,  o  coordenador  departamental.  Então  não  me  parece  haver  nenhum
equívoco aqui. De  forma alguma, como eu disse no início, todos os estudos jurídicos
foram  pautados  não  só  no  respeito  do  acórdão  do  TJ,  mas  também  dos  outros
elementos que eu disse na minha fala inicial.

Com relação ao vereador  Rodrigo da  Farmadic,  agradeço a observação com
relação  à  Lei  Complementar  173.  Esta  é  a  lei  federal  que  estabelece  diretrizes,
sobretudo financeira, contábeis, para a gestão da pandemia, estabelece diretrizes para
os entes da federação não aumentarem despesas durante esse período de combate à
pandemia.

Então a lei... o PL — melhor dizendo — ao final no seu artigo 12 remete para os
cargos efetivamente novos, criados, está havendo uma projeção de início da vigência
da lei especificamente para alguns cargos para janeiro de 2022. Então está havendo
respeito  à  Lei  Complementar  173.  Agradeço  a  observação,  mas  sua  preocupação,
vereador, também foi a nossa.

Com relação às perguntas da vereadora Mariana Conti, a última eu já respondi
com relação à planilha; quanto à observação do inquérito civil do Ministério Público…
Bem, eu remeto à minha fala inicial  também, eu acredito que conforme o PL, ele
estabelece  essas  atribuições,  mas  bem  definidas  a  requisitos  de  escolaridade,
requisitos de idade, a distribuição de cargos por secretaria... a gente entende que a
ocupação será mais difícil, porque é importante, tá? E também o olhar de fora para
dentro da fiscalização, vai ficar mais fácil na medida em que vai ser… agora mesmo
pelo PL, já vai saber quantos cargos cada secretaria pode ocupar. 

Então a gente entende que a fiscalização vai ser mais possível e a preocupação
nossa também é de que… claro, a gestão ciente dos requisitos da lei também, a partir
de agora, não cometa equívocos que foram apontados pelo Ministério Público. 

Isso  está  sendo  discutido  ainda,  eu  particularmente  tenho  alguns
questionamentos  com  relação  ao  desrespeito  pelo  Ministério  Público  ao  devido
processo legal com relação a essa oportunidade de me manifestar. O Ministério Público,
nesse inquérito civil, ele produziu provas de forma unilateral e, dos resultados destas
provas,  ele  utilizou  como  argumento  no  processo  judicial  sem  a  possibilidade  do
contraditório  e  ampla  defesa  pela  Administração  municipal,  o  que  é  vedado  pelo
ministério… perdão, pela Constituição Federal.

Com relação, senhor presidente da comissão, aos questionamentos do público
que está acompanhando de fora: o Fabiano Bigua demonstra preocupação com relação
à extinção das funções gratificadas, na verdade, Fabiano, estão sendo extintas apenas
12 funções gratificadas especificamente lotadas na Secretaria de Assistência Social e
Direitos  Humanos  porque,  em substituição  a  essas  12  funções  gratificadas,  estão
sendo previstas, no PL, 12 cargos de coordenação para que possam gerir as unidades
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desta  secretaria,  então,  de  forma  alguma,  está  havendo  extinção  irrestrita  desta
função gratificada; com relação ao Daniel Pereira, o questionamento aqui da idade do
diretor, 21 anos, superior completo ou em curso--

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Aqui tem mais um questionamento.

SR.  PETER PANUTTO:  --sim,  é  uma observação,  mas nós  travamos como
requisito essencial de ensino superior apenas para o assessor superior, o diretor ficou
definido que ele pode estar cursando o ensino superior.

Com relação  à Rose Gimenes, me parece que a crítica dela é que  servidores
comissionados estariam exercendo funções de servidores de carreira  aqui no  âmbito
administrativo, me parece que é isso. Eu quero dizer que o projeto de lei estabelece as
atribuições  de todos os cargos previstos em seu corpo  e não  há função puramente
administrativa.

Com relação ao Maurício, a última pergunta.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Maurílio.

SR.  PETER  PANUTTO: Maurílio.  Ele  traz  críticas  aqui  com  relação  à
transparência de 394 cargos nomeados, mas a gente está tratando de um PLC que
ainda nem foi votado, não há nomeação ainda. Quando houver nomeação, será objeto
de publicação no Diário Oficial, portanto um total transparente.

Aqui é o Daniel, é a questão dos 12 cargos, dos 12 [ininteligível] e da…

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]

SR. PETER PANUTTO: Não, eu já respondei.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]

SR.  PETER  PANUTTO: Não,  não.  É  a  mesma…  o  que  ele  perguntou  é
exatamente o que está aqui, do Daniel.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Tem  mais  três  perguntas,
secretário. Eu vou ler elas…

SR. PETER PANUTTO: Pois não. Estou à disposição.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Nós temos mais três perguntas.
Eu gostaria de perguntar ao vereador se eu posso ler aqui, vereador e o secretário
continua ou você quer o pela ordem agora?

Agora?

Posso ler primeiro?

Então, está joia.

Obrigado.

Vereador Paulo Bufalo, nós vamos abrir... assim que ele  acabar de responder,
nós vamos abrir de novo para os questionamentos. Está bom?

Samuel Bessa Miranda. As perguntas são:
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“- Quais critérios foram utilizados para distribuição das funções de secretaria
adjuntas?”

Passar para você aí.

“- Os servidores ocuparem cargos de chefia ou equivalentes tem relação com os
cargos de confiança?”

Tudo bem?

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não entendi.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Não?

“...ou equivalentes tem relação com os cargos de confiança?”

Não entendi muito não.

“- Se estão faltando servidores, porque contratar assessores e não recompor os
cargos

de efetivos da PMC?”

A Isabel Silva Barbosa questiona:

“Poderiam esclarecer quanto as mudanças relativas aos servidores de carreira
que ocuparem os cargos de confiança, em comissão? Qual a proporção entre o número
de funcionários da ativa e os de confiança?”

Valquíria:

“Os  funcionarios  publicos  deverão  se  filiar  a  partidos  e  participar  de
campanhas para obterem suas promoções? Isso cria um empoderamento
de pessoas que ficarão por muitos anos exercendo poderes.

Além de criar um ambiente de disputa entre funcionários que poderão se
utilizar resultados da avaliação de desempenho para prejudicar colegas”

Será passado aqui para o secretário.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: É. Ele está vendo.

Posso passar pela ordem, bem rápido, ao vereador?

Queria passar, bem rápido, pela ordem ao vereador Rodrigo da Farmadic e pedir
para o Paulo,  como ele quer fazer um questionamento, se ele pode dar sequência
depois da resposta do secretário. Ok?

Rodrigo da Farmadic, pois não. Pela ordem.

SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: [falha na transmissão] vereador
Carmo Luiz.

Eu gostaria de… na resposta que o secretário mencionou aqui os cargos que
efetivamente  serão  criados,  só  serão  efetivamente  empossados  ou,  pelo  menos,
poderão  ser  exercidos  no  cargo  a  partir  do  dia  1º  de  janeiro  de  2022,  se  nós

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
18 de 26 C

M
C

T
R

A
20

21
00

00
5

Assinado com senha por CARMO LUIZ GREGORIO DA SILVA.
Documento Nº: 84065-1155 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=84065-1155

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 3ª Audiência Pública de 2021, realizada em 11 de março, às 10h46,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

poderíamos talvez  fazer  uma emenda  modificativa,  colocando para  que  se… tenha
efeito apenas a cessão dos efeitos da Lei 173, a lei federal, é porque ela pode ser
prorrogada. Então, eu acho que cessado os efeitos da Lei 173, aí  [ininteligível] cria
efeitos… teria efeito a lei que cria esses cargos novos... que efetivamente vão criar
cargos novos porque a gente não tem um problema no dia 1º de janeiro do próximo
ano se caso a Lei 173 for prorrogado os seus efeitos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Queria pedir autorização... Eu
falei do  Paulo Bufalo, mas tem a Mariana Conti e a  vereadora Guida Calixto que  já
tinham pedido a palavra. Eu peço desculpas, que eu não tinha visto. Eu fui informado
aqui agora. Eu gostaria de saber se nós terminamos a resposta, aí nós passamos para
uma tréplica de três minutos.

Pode ser,  vereadora Mariana Conti,  vereadora Guida Calixto e vereador Paulo
Bufalo? Sim? Sim?

A  vereadora eu não estou conseguindo ouvir.  Vereadora Mariana Conti. Pode
ser?

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Eu não entendi a proposta, vereador. É
que eu não entendi  a  proposta  porque foram feitas  questões que o secretário  vai
responder agora, certo?

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Isso. Você queria fazer… Se você
quiser já--

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: E eu acho que seria importante eu e a
vereadora  Guida  Calixto fazermos questões  para  que  o  secretário  possa  comentar
também.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Mas aí nós partimos para uma
tréplica, tendo em vista que vocês já falaram. Tudo bem?

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Mas não é esse o objetivo agora? 

SR. PRESIDENTE  VEREADOR CARMO LUIZ: Ainda não.  Conforme a regra
colocada no início nós vamos--

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Eu acho que seria importante.

SR. PRESIDENTE  VEREADOR CARMO LUIZ: --todos os questionamentos e
depois abre, e se for necessário a gente reabre, vereadora. Podia também já fazer, já,
o questionamento. 

Vereadora,  já  faz  o  questionamento,  vereadora,  tentando  obedecer  os  três
minutos, por favor. Tá bom? Por favor — obrigado —, na sequência.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Na verdade, o meu questionamento é
em relação exatamente… 

Primeiro,  comentando essa questão que o secretário  coloca,  da planilha.  Eu
acho que é fundamental… É lógico que essa solicitação aqui, no âmbito da comissão,
não  cabe  aos  membros  da  comissão.  Mas  digo:  enquanto  Casa  eu  acho  que  é
importante que esta Casa tenha acesso à descrição dos valores, afinal, a discussão de
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um valor  potencial  é  muito  abstrata,  não  dá  para  a  gente… Eu  digo:  às  vezes  a
proposta é a gente confiar no  fio do bigode, não dá para ser assim, a gente precisa
saber descrever e ver a descrição para analisar.

A segunda questão é que, na verdade, é o seguinte… na verdade ali é sobre a
questão dessa mudança que o secretário comenta, enfim, de você possibilitar maior
fiscalização, de vocês ter uma rigidez maior na atribuição. Mas veja, se a ideia é mudar
a prática, vocês pode reduzir o número. Eu digo isso porquê? Porque no inquérito civil
anterior,  o  Ministério  Público  identificou  mais  de  600  cargos  comissionados  que
estavam dentro dessa prática, que não exerciam nenhuma função técnica ou mesmo a
função política, “política” eu quero dizer no sentido de implementar o programa da
gestão. Eu acho que é possível você ter… Muitas vezes você precisa de quadros que
não fazem parte da carreira, de quadro de carreira, para implementar alguma política
definida no programa de gestão, é necessário em muitos momentos. 

Mas vejam, na ocasião do inquérito do  Ministério Público foi identificado que
mais  de 600 cargos comissionados não cumpriam nem uma função ou outra,  eles
estavam ali nomeados por conta… e não tinham uma atribuição nesse sentido e muitas
vezes nem sabiam nem porque estavam sendo nomeados, estavam nomeados porque
eram parente, enfim. Eu sei que muitas vezes as pessoas naturalizam isso dentro de
uma… como se fosse uma  tradição, naturalizam como se fosse normal, mas não é
normal e é esse o objeto do inquérito do Ministério Público.

Então, na verdade, você tinha a possibilidade:  se você reduzisse 600 cargos
comissionados estavam mantidas as funções técnicas e as funções de implementação
do programa de gestão. 

Agora a questão é… porque a manutenção do mesmo número de cargos, com
essa mudança que está sendo proposta, cria uma desconfiança, porque estão sendo
extintos  1.150  cargos,  enfim,  e  criados  723  de  livre  provimento  e  418  cargo de
confiança, batendo, dá 1.141, uma conta rápida que eu fiz aqui, na verdade, o número
é equivalente.

Então fica esse questionamento que foi  colocado por uma munícipe sobre a
questão de confundir o que é servidor de carreira e o que é cargo de confiança. Porque
veja, o servidor de carreira…

Qual  que  é  a  ideia  do  servidor  de  carreira?  O servidor  de  carreira  não  é
funcionário de governo, ele é funcionário de estado, ele está ali… os governos passam
e  o  servidor  de  carreira  permanece  e  se  ele  vê  alguma  coisa  errada  ele  pode
questionar. Eu digo isso porque eu sou servidora de carreira e em alguns momentos
questionei decisões que vinham da minha chefia na universidade pública. Essa é a
função,  porque o funcionário público  ao exercer a sua função,  ele preza pelo  bem
público, ele não  pode  executar,  ele  comete um crime quando ele executa qualquer
coisa  que  fuja  das  atribuições  constitucionais  de  um  servidor  de  carreira;  a  livre
nomeação coloca uma… ou você  faz ou você está fora,  é  livre nomeação, o governo
decide quando coloca e quando tira.

Então  é  necessário  que  a  gente  aprofunde  essa  discussão  e  faça  esse
questionamento sobre o número, manter o mesmo número daquele... de cargos que já
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haviam sido questionados, coloca uma suspeita sobre se essa prática é o mesmo ou
não.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, vereadora.

Passo a palavra para a vereadora Guida Calixto, por favor.

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: Obrigada,  secretário,  pelas respostas
das questões anteriores, mas veja qual é que é a minha preocupação, o meu ponto
que eu quero colocar aqui: o PLC 14, esse PL que está sendo discutido agora, ele veio
em cumprimento ao acórdão da ADI 207.388; e para quem leu o acórdão, a gente vê
ali  a  manifestação  do  Ministério  Público  que  foi  acatado,  assim  de  forma  muito
contundente. 

O secretário acha que esse projeto de lei da forma como foi colocado... porque
assim,  olhando  no  geral,  eu  não  vejo  que  teve  uma  roupagem  nova…  assim,  o
conteúdo é o mesmo, você pode ter uma roupagem nova, mas o conteúdo é o mesmo,
assim, é muito parecido; até porque quando a gente vai lá — volto de novo a apontar
—, quando a gente vai lá nas secretarias e olha, veja, como que eu vou justificar uma
secretaria de esporte ter 27 assessorias, quando você compara com outras secretarias
do tamanho da demanda que essas secretarias têm no município? Por que é que me
chamou a atenção essa secretaria? É fato, porque o prefeito, ele foi secretário dessa
secretaria, a gente vai lá olhar, ele é automático.

Então  a  gente  começa  olhar  aqui:  Secretaria  de  Serviços  Públicos,  que  a
maioria dos nossos servidores estão ali… prestam serviços para a população de forma
terceirizada  ou  com  outras  parcerias,  tem  19;  você  vai  lá  na  Secretaria  de
Administração, 15; na sua secretaria, secretário, 16; na secretaria aqui de Pessoas
com Deficiência e Direitos Humanos, Assistência Social, 38. 

Então assim eu acho que a gente está...  que o governo está apostando na
aprovação de um projeto... fora essa questão da ausência do estudo, não dá para a
gente simplesmente se basear em uma certidão, a gente quer ler, a gente quer ter
acesso aos números, a gente quer apontar, a gente quer poder ter essa oportunidade,
nós fomos eleitos para isso.

Então eu vejo a importância de ter  esse estudo do impacto orçamentário e
financeiro e eu acho que é a aposta na aprovação de um projeto que pode... enfim,
que pode sofrer novamente uma ação judicial de inconstitucionalidade. Então eu… são
essas as questões. 

E,  por  último  só  colocar,  não  seria  o  caso...  até  para  o  diretor Airton —
obrigada, Airton, pelas suas questões, pela sua resposta, o Airton é um servidor de
carreira, que sempre… a gente tem necessidade, sempre nos socorre também — vocês
não  acham  que  seria  a  questão  de  colocar  essa  previsão  das  contribuições
previdenciárias lá? Deixar isso discriminado na lei?

Enfim, essas são as minhas questões.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Obrigado,  vereadora Guida
Calixto.

Eu passo a palavra agora para o vereador Paulo Bufalo.
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SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Senhor secretário, eu gostaria de me dirigir
novamente  a  Vossa  Excelência  e  ser…  procurar  ser  mais  direto,  se  houve  então
confusão da minha parte.

A Lei Complementar 64, no seu inciso I… ou melhor no seu artigo 1º, inciso
VIIº, prevê  um cargo de coordenador setorial.  O Tribunal de Justiça de São Paulo
declarou inconstitucional esse  cargo comissionado.  A Lei  Complementar 64 diz que
esse  cargo  tem…  são 244 cargos  de coordenador  setorial.  O  projeto  de  lei  que  a
Prefeitura remete  à Casa,  que Vossa Excelência que representa o projeto de lei,  no
inciso 3º do art. 1º, extingue 218. Então, a lei complementar fala em 244 e o projeto
de lei extingue 218, portanto persistem 26 cargos. Esse é um caso, há outros, mas eu
estou pegando um deles para nós exemplificarmos.

É por isso que eu pergunto: essa lei, esse projeto de lei complementar que nós
estamos apreciando resolve de fato todos os problemas apontados pela ação direta de
inconstitucionalidade? Nesse caso, por que é que os 26 cargos de coordenador setorial
permanecem? Isso é uma questão.

Segundo:  se  o  governo  pretende  enfrentar  a  ação  direta  de
inconstitucionalidade, ele não precisa apontar no seu… no impacto financeiro aquilo
que está sendo deixado para trás? Porque aqui nós temos uma planilha que avalia que
pode trazer um potencial benefício na receita, porém só que resolve parcialmente o
problema. Daqui a pouco vocês vem com outro projeto de lei aqui na Casa dizendo:
“Ah, vamos resolver parcialmente novamente, portanto está gerando um potencial de
receita”. O que não vai ser verdade, porque o problema está ficando para trás, está
tendo um passivo. É essa a questão.

Então,  como que  nós  resolvemos o  caso  desses  26  cargos  de  coordenador
setorial que não estão sendo extintos? Como que vocês tratarão desse tema?

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Obrigado,  vereador  Paulo
Bufalo.

Não tem mais ninguém inscrito, não é?

Não.

Eu gostaria de registrar a presença do nosso nobre presidente da nossa Casa
aqui, vereador Zé Carlos, que presidiu hoje de manhã uma Reunião Extraordinária.

Obrigado pela presença, viu? Muito honrado.

E a presença do Denis também. Bem-vindo aí, Denis.

Antes de passar a palavra para o secretário para dar as respostas, eu gostaria
só de responder uma pergunta, um questionamento do André Ramos Vinagre: “sao
necessarias quntas audiencias publicas sobre o tema antes de ir a votação?”.

André, essa audiência pública é da Comissão de Legalidade... de Constituição e
Legalidade da Casa e será apenas esta audiência pública, na sequência será a votação
da comissão... pelos membros da comissão e, em aprovada, irá para o Plenário.

Com a palavra, o secretário Peter Panutto.
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SR. PETER PANUTTO: Bem. Agradeço mais uma vez.

Bom. Vamos lá.

Com relação ao Samuel Miranda, algumas secretarias têm previsão, então, de
criação do cargo de secretário-adjunto para 2022. Os critérios foram em razão da
demanda de trabalho e pela característica da secretaria de haver necessidade de ter ao
lado do secretário um secretário-adjunto.

Ele fez uma outra pergunta aqui também, pelo que eu pude entender ele faz
uma crítica se está havendo servidor de carreira por que criar cargos comissionados?
Pelo que eu entendi, é isso.

Na verdade, as coisas seguem em paralelo. A Administração, ela, ao mesmo
tempo  que tem que suprir  a  ausência de cargos de carreira, ela pode, com base na
Constituição, também criar cargos comissionados, uma coisa não substitui a outra.

A pergunta  da  Isabel  eu vou pedir  para  o  Airton responder  porque ela  me
parece que faz uma pergunta pedindo para apontar a proporção de preenchimento dos
cargos de comissão, o que é de carreira e o que é comissionado puro, vamos dizer
assim. O Airton, como ele é diretor lá do RH, ele tem essas informações.

Então, Airton, se você puder responder.

SR. AIRTON APARECIDO SALVADOR: Então, para esclarecer um pouco da
dúvida da munícipe. 

Hoje, os cargos em [falha do áudio].

Eu  tinha  começado  a  falar,  mas  acho  que  o  som não  estava…  vocês  não
estavam conseguindo ouvir. Então vou começar de novo.

Em relação ao questionamento que a munícipe colocou sobre a proporção de
cargos ocupados por servidores. Então, só para dar uma noção de como é. Os cargos
de  estrutura  da  prefeitura  atualmente  que  estão  ocupados:  cargo  de  diretores  da
prefeitura,  60%  deles  estão  ocupados  servidores  de  carreira;  cargos  de  de
coordenação, 70% hoje estão ocupados por servidores de carreira; e os cargos de
chefe de setor, 100% deles ocupados por servidor de carreira. Então esse é o quadro,
como que está distribuído hoje na prefeitura de Campinas para ter uma ideia.

SR. PETER PANUTTO: Estou com som. Então, vamos lá, continuando. 

Com relação à pergunta da Valquíria. Valquíria, não existe--

SR. PRESIDENTE  VEREADOR CARMO LUIZ: Estão falando que está muito
baixa a sua voz.

SR. PETER PANUTTO: Não existe nenhuma exigência nesse PLC de filiação de
servidor a partir do político para nomeação como um servidor de cargo comissionado,
desconheço…  inexiste essa sua colocação, essa sua preocupação.

Com relação à sugestão do vereador Rodrigo da Farmadic, de adequar os cargos
efetivamente novos que estão sendo criados enquanto a LC 173 estiver em vigência,
caso ela tenha alteração do prazo, vereador… Veja, o PL está aqui na Câmara e a Casa
tem autonomia, mas o senhor me pergunta e eu vou dar a minha opinião.
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Eu entendo que a gente tem que se pautar pela regra da lei que nós temos
hoje. Se essa lei vier a ser alterada aí um novo PL deve ser apresentado para adequar
à nova legislação, é a minha opinião, até porque essa questão de uma nova trava de
despesas públicas por conta da pandemia está sendo objeto de discussão na emenda
constitucional  desse pacto emergencial  que o  governo está  apresentando agora,  o
governo federal, então, talvez você isso nem seja mais objeto da LC 173 e passe a ser
objeto da emenda constitucional.

Com relação  à  vereadora  Mariana  Conti…  com relação  à  planilha  eu já  me
manifestei.

Com relação à importância do servidor de carreira. Veja, em nenhum momento
há desrespeito ao servidor de carreira, ele é desconsiderado dentro da administração
pública.  São  duas  configurações  diferentes  de servidor  e,  inclusive,  o  servidor
comissionado também pode assumir cargo servidor de carreira.

Com  relação  à  redução  do  número.  Na  minha  fala  inicial…  Uma  grande
quantidade de cargos de chefe de setor hoje existentes, ela será extinta, esse cargo
hoje é exclusivo de servidor de carreira, e o servidor de carreira vai poder exercer o
cargo... Na verdade, esta função, né? Recebendo uma função de confiança, não haverá
mais cargo.

Com relação aos cargos restantes, houve uma diminuição de 11% dos cargos
de assessores. 

Então pode ser que a diminuição não tenha sido a contento na visão da nobre
vereadora, mas houve, sim, uma diminuição.

Com relação ao apontamento da vereadora Guida Calixto de ser uma situação
velha em uma roupagem nova, eu respeito a crítica, mas eu trouxe no início da minha
fala que a ausência de regulamentação do assunto por lei  federal  traz, sim, essas
inseguranças,  mas como eu disse também, eu reitero,  nós procuramos atender os
requisitos  fixados  pelo  acórdão,  os  apontamentos  do  Ministério  Público  e  se
aproveitando também de leis  que foram declaradas  constitucionais  pelo  TJ de São
Paulo.

Mas, sim, o questionamento judicial  é sempre possível,  o Brasil  garante… a
Constituição garante o acesso à Justiça, e faz parte, se houver questionamento a gente
tem argumento de defesa e tudo bem, não tem nenhum problema isso aí  em um
jurídico, para nós é tranquilo com relação a isso, porque nós não faríamos — comigo
na condição de secretário — apresentar o que não tivesse um argumento que eu… um
argumento que eu estou sempre sustentando aqui com muita tranquilidade.

Com relação ao questionamento do vereador Paulo Bufalo... O que eu vou falar
aqui  depois,  vereador, a gente pode apresentar mais  detalhado,  mas eu pedi  uma
pergunta aqui aos universitários, que o Airton tem todo o histórico ali como diretor, o
que aconteceu foi que a Lei Complementar 64/90, ela fixou uma quantidade inicial de
cargos e esta lei, ela vem sofrendo diversas alterações, e uma delas foi pela lei que
criou a Rede Mário Gatti e quando a lei que cria a Rede Mário Gatti, ela extingue alguns
cargos inclusive aqui  o de coordenador  setorial,  então os cargos que nós estamos
propondo a extinção são os atuais cargos existentes e criados... perdão, e previstos. 
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Então é isso, vereador, eu espero ter respondido e agradeço todas as perguntas.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR CARMO LUIZ: Quer  responder?  Ficou  uma
pergunta, o Airton vai responder.

SR. AIRTON APARECIDO SALVADOR: É sobre um dos questionamentos que
a vereadora Guida Calixto colocou lá sobre a questão previdenciária, se a gente acha
que seria necessário constar da lei essa previsão? Vereadora, eu acho que não, essa
questão, ela já é consolidada na Prefeitura, ela sempre foi praticada dessa forma e
[falha na transmissão] a legislação [falha na transmissão] a gente já tem, garante ao
servidor de carreira ocupante de cargo em comissão a condição, a permanência da
condição remuneratória dele e a contribuição previdenciária. Isso não foi objeto em
nenhum momento — você sabe que eu sou antigo de Prefeitura, bastante antigo ainda
— e nunca tivemos qualquer problema relacionado a isso, nenhum questionamento de
qualquer natureza.

Então eu sinceramente acho que não tem necessidade de constar dessa lei essa
previsão, ela já está totalmente consolidada sem apresentar qualquer problema.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Eu  gostaria...  eu  escrevi  no
chat,  eu  gostaria  de  saber  se  alguém gostaria  de  colocar  algum questionamento?
Alguém gostaria de fazer algum pela ordem?

Então, meio dia, meio dia e dez, gostaria de cumprimentar, antes de terminar…
— você poderia  me dar  uma lista  dos participantes  conosco aqui?  —,  gostaria  de
cumprimentar  primeiro  todos  os  membros  Comissão  de  Constituição  e  Legalidade,
agradecer o apoio, estarmos juntos e já convocando a Comissão de Legalidade para a
Reunião Extraordinária na quarta-feira.

Não lembro o dia que será quarta-feira.

Dia 17, uma Reunião Ordinária[sic], dia 17, às 16 horas, a fim de votarmos
outros projetos, entre eles este projeto também.

Gostaria de fazer um cumprimento especial ao  Arnaldo Salvetti,  que esteve...
todos que estiveram conosco aqui, estão, estiveram; o vereador Carlinhos Camelô; o
vereador  Cecílio  Santos;  a  vereadora  Debora  Palermo,  minha colega de partido —
obrigado, vereadora; Edison Ribeiro; o Eduardo Magoga; Fernando Mendes; o Filipe
Marchesi; a Guida Calixto; o Higor Diego; o Jair da Farmácia; o Jorge Schneider; o Luiz
Cirilo  — Luiz  Cirilo,  muito  obrigado  por  estar  conosco  aí,  nosso  ex-presidente  da
Comissão de Legalidade; Luiz Rossini; nosso líder,  Marcelo da Farmácia; a vereadora
Mariana Conti; o vereador Paulo Bufalo; o vereador Paulo Gaspar; vereador Professor
Alberto; vereador Rodrigo da Farmadic; e o presidente do nosso Plenário esteve aqui e
acabou de subir, o nosso presidente vereador Zé Carlos.

Agradeço a todos, a todos que participaram, a todos que estiveram conosco, os
vereadores que participaram conosco, cumprimos aqui uma função importante desta
Casa e espero, de toda forma, eu sei que muitas vezes pedindo o tempo, mas, de toda
forma, fazendo que nós conseguíssemos fazer uma audiência organizada e que nós... e
todos nós pudéssemos ter a participação da melhor forma possível, entre eles você
que nos assistiu através da TV Câmara, também esperamos que tenham respondido às
suas perguntas.
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Agradecer aqui ao secretário Peter Panutto. Obrigado mais uma vez, secretário,
por estar conosco. Nós agradecemos.

E,  mais  uma vez,  o Airton Salvador,  por  estar  conosco e nós conseguirmos
vencer uma importante etapa deste trabalho.

Muito  obrigado,  mais  uma  vez.  Peço  a  Deus  que  nos  abençoe  e  que  nós
tenhamos aí uma tarde iluminada e muito produtiva para todos nós.

Muito obrigado.

Fiquem com Deus.

Deus abençoe a todos.

– Audiência encerrada às 12 horas e 14 minutos.

[fim da transcrição]

         Carmo Luiz

PRESIDENTE
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