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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 GILBERTO VERMELHO: Bom dia a todos. 

Hoje, 29 de maio. São 9 horas e 31 minutos. 

Na qualidade  de  presidente da  Comissão  de Finanças  e  Orçamento aqui  da
Câmara Municipal de Campinas damos início à 11a Audiência Pública onde a Prefeitura
Municipal, através do secretário Tarcísio Galvão de Campos Cintra, secretário municipal
de  Finanças, vem a esta Casa para que nós possamos fazer o  balanço  do primeiro
quadrimestre do ano fiscal aqui do município, da cidade de Campinas, de acordo com a
Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  cumprindo  com  o  §4º  do  artigo  9º  da  Lei
Complementar  Federal  nº  101/2000  este  ato  também publicado  devidamente  nos
canais e nos anais aqui, do Diário, também, Oficial do Município, através da  Câmara
Municipal de Campinas.

Informo também a todos os ouvintes que, para participar, o espectador poderá
mandar  questionamentos  por  meio  do  site oficial  da  Câmara  Municipal,
www.campinas.sp.leg.br  ou  pelo  WhatsApp da TV Câmara: (19) 97829.3776.  A TV
Câmara transmite em sinal digital 39.3 pelo canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra.

Então, quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a todos que nos acompanham
neste momento. Fazer um cumprimento especial ao secretário municipal de Finanças,
senhor Tarcísio Galvão de Campos Cintra, juntamente com o diretor do Departamento
de  Contabilidade  e  Orçamento,  o  João  Carlos  Ribeiro,  que  juntos  estaremos  aqui
prestando  todos  os  esclarecimentos  e  passando  as  informações  referentes  aos
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resultados do 1º quadrimestre de 2020 do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de
Campinas.

Então  eu  já  passo  a  palavra,  já,  cumprimentando,  também,  a  todos,  ao
secretário, desejando uma boa-vinda a esta Casa. 

Secretário  Tarcísio,  muito  obrigado pela presença,  secretário.  Já  passo  para
Vossa Senhoria fazer os cumprimentos a todos que nos acompanham pela TV Câmara.
Por gentileza.

SR. TARCÍSIO GALVÃO DE CAMPOS CINTRA:  Bom dia,  vereador Gilberto
Vermelho,  presidente.  Bom dia  aos presentes,  bom dia  os vereadores,  bom dia  à
população de Campinas. 

Obrigado  pela  oportunidade  de  estar  aqui  nesta  Casa  de  Leis  para  essa
Audiência  Pública  apresentando  as  metas  fiscais  do  1º  quadrimestre  de  2020
cumprindo o §4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, de responsabilidade
fiscal, quando estaremos demonstrando e avaliando o cumprimento das metas fiscais
quadrimestrais nesta Audiência Pública.

Então  gostaria  de  passar  a  palavra  ao João  Carlos,  nosso  diretor  do
Departamento de Contabilidade e Orçamento, que fará a apresentação.

SR. JOÃO CARLOS RIBEIRO: Bom dia a todos, presidente vereador Gilberto
Vermelho que está presidindo esta Mesa dos trabalhos aqui.

A gente vai iniciar a apresentação do 1º quadrimestre 2020 com a análise das
metas propostas para este ano de 2020.

Cumprimento  a  todos  aqui,  os  funcionários  da  Câmara  presentes,  demais
presentes, a  Patrícia Coutinho, que está aqui com a gente, e o secretário Tarcísio; e
aqueles que estão acompanhando a gente pelas redes sociais aí e TV Câmara.

Bom, então dando início a nossa apresentação…

Só um minutinho para compartilhar a tela aqui.

Eu acho que a tela já está aparecendo para todos.

Então, a gente sempre começa nossa apresentação aqui pelas receitas, depois a
gente passa  para  uma avaliação  das  despesas  realizadas  e  também os  resultados
fiscais que foram... como meta aí para o ano de 2020.

Então, as receitas realizadas… as receitas realizadas aqui no 1º quadrimestre de
2020 a gente faz um comparativo também com o 1º quadrimestre de 2019 para ver a
sua evolução.

Então, as receitas totais realizadas da Prefeitura de Campinas de janeiro a abril
de 2020 foi de [R$] 2.206,1 milhões, o que dá uma variação de 4,4% em relação ao
mesmo período de 2019 quando foram realizados [R$] 2.112,3 milhões.
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As  receitas  correntes  teve  uma  variação  de  5,4%,  foram  realizados  [R$]
2.081,1 milhões, contra [R$] 1,974 bilhão em 2019.

As  receitas  intra-orçamentária  teve  uma  retração  de  -2,3%,  tendo  sido
arrecadados [R$] 90,7 milhões esse ano de 2020, contra [R$] 92,9 milhões no ano de
2019.

As  receitas  de  capital  também apresentaram uma  queda  de  24,5%,  foram
realizados até aqui [R$] 34,3 milhões, contra [R$] 45,4 milhões em 2019.

Aqui a gente faz uma abertura das receitas correntes e…

Só um minutinho, ver a tela que está.

Então, tá. Então, vamos lá…

Opa, pulou aqui.

Receitas correntes. Então, os impostos e taxas tiveram uma realização de [R$]
1.144,6 milhões, contra uma realização no mesmo período do ano passado de  [R$]
1.066,5 milhões, que dá uma variação de 7,3%.

Nós  destacamos  aqui  as  nossas…  arrecadação  com  os  tributos  municipais,
sendo que  o  IPTU realizou  [R$] 488,7  milhões,  contra  [R$] 453,5  milhões  no  1º
quadrimestre de 2019, que dá uma variação de 7,7%.

O ISSQN teve uma variação de 9,1%, tendo realizado aí  [R$] 488,7 milhões,
contra…

Opa, desculpa. [R$] 392 milhões…

Isso. [R$] 392,2 milhões, contra [R$] 359,4 milhões em 2019.

ITBI realizou [R$] 54,2 milhões, contra [R$] 48,7 milhões, apresentando aí uma
retração... Desculpa, um crescimento de 11%.

O Imposto de Renda na Fonte teve uma realização de  [R$] 103,7 milhões,
contra [R$] 103,4 milhões.

Outras receitas tributárias, [R$] 105,9 milhões, contra [R$] 101,5 milhões.

As receitas de contribuições teve uma realização de [R$] 62,7 milhões, contra
[R$] 69,6 milhões.

E as receitas patrimoniais,  [R$] 36,8 milhões, contra  [R$] 39,2 milhões em
2019.

Receitas de serviços,  [R$] 9,2 milhões em 2020, contra  [R$] 9 milhões em
2019.

As transferências correntes, elas tiveram uma realização de [R$] 778,9 milhões,
contra [R$] 745,7 milhões em 2019; e demais receitas correntes, com uma realização
de [R$] 48,9 milhões, contra [R$] 44 milhões em 2019.
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Na próxima tabela nós vamos detalhar as transferências correntes, onde foram
realizados  [R$] 778,9  milhões,  contra  [R$] 745,7  milhões  em 2019,  tendo  aí  um
crescimento  de  4,4%;  [ininteligível] aí  pelas  transferências  da  União,  com  uma
realização de  [R$] 199,2 milhões, contra  [R$]  150,7 milhões em 2019, que dá uma
variação de 32,1%.

O FPM tem uma variação de apenas 0,4%, foi praticamente o mesmo valor do
ano passado, [R$] 20,7 milhões, [R$] 20,7 milhões.

O  SUS  teve  um  aumento  de  40%,  até  em virtude  de  repasses  aí  para  a
pandemia da Covid-19, tendo sido arrecadado [R$] 152,7 milhões, contra [R$] 109,1
milhões em 2019.

O Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação,  [R$]  22,6 milhões, um
crescimento de 25,9% comparado com 2019.

Outras transferências da União tiveram uma variação de 3,9%. Foram [R$] 3,2
milhões esse ano, contra [R$] 3 milhões em 2019.

As transferências do estado tiveram uma retração de 3,3%. Foram arrecadados
esse ano [R$] 460,6 milhões, contra [R$] 476,3 milhões em 2019.

O ICMS teve um repasse de [R$] 244,2 milhões, uma queda de 7,2%. O IPVA
[R$]  187  milhões,  um  aumento  de  1,6%.  E  outras  transferências  do  estado,
praticamente o mesmo valor, a variação de apenas 0,2%. Foram repassados [R$] 29,3
milhões.

As transferências do Fundeb teve uma retração de 0,5%, [R$] 116,3 milhões,
contra [R$] 116,9 milhões em 2019.

Demais transferências correntes, [R$] 2,9 milhões foram repassados esse ano,
contra [R$] 1,8 milhão em 2019, 58,5% de variação.

A  próxima tabela  são  as  receitas  de  capital.  Nós  tivemos uma retração  de
24,5%. Foram arrecadados [R$] 34,3 milhões esse ano, contra [R$] 45,4 milhões em
2019.

Operações de crédito foram captados [R$] 30,8 milhões esse ano, -10,7% em
relação ao ano passado no mesmo período, foram  [R$]  34,5 milhões; alienação de
bens não teve esse ano ainda.

Amortização de empréstimos se mantém ainda no mesmo patamar de [R$] 700
mil, 2,6%. As transferências de capital apresentaram uma queda de 71,4%. Foram
repassados até aqui de recursos de convênios para obras  [R$]  2,8 milhões, e o ano
passado, nesse mesmo período, foram repassados [R$] 9,7 milhões.

Essa tabela a gente faz um comparativo com a Lei Orçamentária Anual. Então o
que  está  previsto  de  receita  na  lei  e  aquilo  que  foi  realizado  até  o  primeiro
quadrimestre de 2020.
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Então  foram  realizados  receitas  totais  [R$]  2.206,1  bilhões,  que  dá  uma
realização de 35,5% em relação à previsão total do orçamento, que é de [R$] 6,207
bilhões.

As receitas correntes realizaram também 36,5%. Foram arrecadados aqui [R$]
2.081,1 bilhões, para uma previsão orçamentária de [R$] 5.696,5 bilhões.

Os impostos, taxas e contribuições tiveram uma realização de 37,4%. Foram
arrecadados até aqui [R$] 1.144,6 bilhão, contra uma previsão orçamentária de [R$]
3.060,9 bilhões.

As  receitas  de  contribuições  realizou  33%.  Foram  arrecadados  [R$]  62,7
milhões, para uma previsão para o ano de [R$] 186,5 milhões.

As  receitas  patrimoniais  foram arrecadadas  [R$]  36,8  milhões,  contra  uma
previsão de [R$] 205,3 [milhões], que dá uma realização de 17,9%.

As receitas de serviços tiveram uma realização de 30,9%, tendo arrecadado
[R$] 9,2 milhões, para uma previsão orçamentária para o ano de [R$] 29,7 milhões.

As transferências correntes, a previsão orçamentária de  [R$] 1.958,1 bilhão,
tendo sido realizado até aqui [R$] 778,9 milhões, que dá uma realização de 39,8% de
orçamento.

Sendo que as transferências da União, a previsão é de  [R$]  476,3 milhões,
tendo  arrecadado  até  aqui  [R$]  199,2  milhões,  correspondendo  aí  a  41,8%  do
orçamento previsto.

Transferências estaduais: realizou [R$] 460,6 milhões, representando 40,4% do
orçamento para o ano, que é de [R$] 1.139,5 bilhão. Outras transferências, realizou
34,8%,  tendo arrecadado  [R$] 119,2 milhões,  uma previsão orçamentária  de  [R$]
342,3 milhões; demais receitas correntes, a previsão orçamentária é de  [R$] 256,1
milhões,  realizou  19%,  [R$] 48,9  milhões  foram  arrecadados;  as  receitas  intra-
orçamentárias, arrecadaram  [R$] 90,7 milhões, representando 36,5% do orçamento
previsto para o ano, que é de [R$] 248,3 milhões. 

As receitas de capital previstas no Lei Orçamentária para  o ano de 2020 é de
[R$] 262,1 milhões,  foram arrecadados até aqui  [R$] 34,3 milhões,  representando
13% do orçamento previsto; operações de crédito, realizou 24,6%, tendo capturado
[R$] 30,8 milhões, para uma previsão orçamentária de [R$] 125,1 milhões; alienação
de bens tem uma previsão de [R$] 70,7 milhões, mas não houve nenhuma realização;
amortização de empréstimos teve uma arrecadação de  [R$] 700 mil, representando
45% do orçamento do ano, que é de [R$] 1,5 milhão; e demais… e as transferências
capital, que são os recursos que vem de convênios para  investimentos, a previsão
orçamentária  é de  [R$] 64,9 milhões e foram realizados apenas  [R$] 2,8 milhões, o
que representa 4,3% do orçamento para 2020. 

Bom, nós terminamos assim a apresentação de todas as receitas que foram
previstas e realizadas e passamos agora então a analisar as despesas.
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Primeiro  item aqui,  a  gente  faz  um comparativo  da  despesa orçada  na Lei
Orçamentária e aquilo que já foram empenhados, liquidados e pagos.

Então  nessa  tabela  tem  um…  por  exemplo,  as  despesas  correntes  que
compreendem os juros... compreende: pessoal e encargos, juros e encargos da dívida
e outras despesas correntes. 

A  previsão  orçamentária  para  o  ano  é de  [R$] 5.576  bilhões,  tendo  sido
empenhado 59,7% do orçamento, que corresponde a [R$] 3.331,4 bilhões desse total
foram liquidados  [R$] 1.592,6 bilhão e pagos  [R$] 1.386 bilhão. Pessoal e Encargos
Sociais foram empenhados  [R$] 1.413 bilhão, representando 51,3% do orçamento,
que  é de  [R$] 2.754,3  bilhões  e  já  foram  liquidados  [R$] 838,6  milhões,  que
correspondem a 59,3% do orçamento empenhado.

Juros e encargos da dívida:  [R$] 106,4 milhões está no orçamento, já foram
empenhados [R$] 87,3 milhões que correspondem a 82% do orçamento previsto para
o ano, tendo sido liquidado até aqui e pago [R$] 25,5 milhões, que representa 29% da
despesa que foi empenhada.

Outras despesas correntes: o orçamento  é previsto de  [R$] 2.715,3 bilhões,
foram empenhados [R$] 1.830,7 bilhão, correspondem a 67,4% do orçamento do ano,
foram liquidados até aqui [R$] 728,4 milhões, que correspondem a 39,8% da despesa
empenhada e [R$] 542,2 milhões já foram pagos.

Despesas de Capital, a previsão orçamentária é de [R$] 466,1 milhões, foram
empenhados aqui [R$] 316 milhões, liquidados [R$] 75,8 milhões e foram pagos [R$]
68,1 milhões. 

Os investimentos previstos no orçamento  é de  [R$] 373,3 milhões, já foram
empenhados nessa verba  [R$] 229,7 milhões e liquidados  [R$] 37 milhões e pagos
[R$] 29,8 milhões.

As  inversões  financeiras  previstas  são  de  [R$] 24,1  milhões,  tendo  sido
empenhados  [R$] 6,6 milhões, pagos 6 milhões… liquidados  [R$] 6 milhões e pagos
[R$] 5,6 milhões; amortização da dívida para o ano é previsto em [R$] 68,7 milhões...
já  houve suplementações aqui  que foram empenhados  [R$] 79,7 milhões e foram
liquidados  [R$] 32,7  milhões  e  pagos  também os  [R$] 32,7  milhões,  que  foram
liquidados. 

Então,  o  total  do  orçamento  com a reserva  de  contingência  de  [R$] 164,9
milhões, nós temos [R$] 6,207 milhões, tendo sido empenhado no total [R$] 3.647,4
bilhões,  que  representa  58% do  orçamento,  desse  total  empenhado  [R$] 1.668,3
bilhão já foram liquidados e [R$] 1.454,1 bilhão foram pagos.

Nessa  tabela  a  gente  faz  um  comparativo  principalmente  das  despesas
correntes realizadas comparadas com igual período do ano passado para ver a sua
evolução. 
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Então, de  janeiro a  abril de 2020,  Pessoal e  Encargos empenhou  [R$] 838,6
milhões  houve uma variação de 7% em relação ao mesmo período do ano passado
quando tinha sido liquidados, na verdade, [R$] 784 milhões. 

Juros e Encargos da Dívida em 2020: [R$] 25,5 milhões, dá uma variação de
49% em relação ao mesmo período do ano passado quando foram liquidados [R$] 17,1
milhões. 

Outras Despesas Correntes teve uma variação de 9,2%, tendo sido liquidados
até aqui [R$] 728,4 milhões contra [R$] 666,9 milhões. 

As Despesas de Capital realizou até aqui  [R$] 75,8 milhões contra  [R$] 63,6
milhões em 2019, o que dá uma variação de 19%. 

Então, no total geral, as Despesas Totais realizadas até aqui, liquidadas,  [R$]
1.668,3 bilhão contra [R$] 1.531,6 bilhão, que dá uma variação de 8,9% contra uma
arrecadação de [R$] 2.206,1 bilhões que teve uma variação de 4,4% em 2020.

Aqui a gente faz um comparativo dos investimentos, das despesas de capital.

Então, as Despesas de Capital realizadas aqui, no primeiro quadrimestre, foram
de [R$] 75,8 milhões, uma variação de 19% em relação à 2019 quando realizou [R$]
63,6 milhões. 

Então, os investimentos realizados até aqui: [R$] 37 milhões contra [R$] 31,7
milhões no mesmo quadrimestre do ano passado, dá uma variação de 16,6%. 

As Inversões Financeiras: redução de  [R$] 52,6 milhões, tendo realizado até
aqui [R$] 6 milhões contra [R$] 12,7 milhões no ano passado. 

Amortização da Dívida: houve um acréscimo de 71%, [R$] 32,7 milhões foram
liquidados até aqui contra [R$] 19,1 milhões no mesmo período do ano passado. 

Aqui  a  gente  faz  um  comparativo  do  orçamento  inicial,  aquilo  que  já  foi
suplementado e também a despesa empenhada e o percentual dela sobre o orçamento
assim como as liquidadas e pagas.

Então  o  orçamento  inicial,  que  a  gente  chama  de  dotações  orçamentárias,
inicial, é de  [R$] 6.207 bilhões. Já houveram créditos suplementares que já elevou
essa dotação  atual para  [R$] 6.367,5 bilhões e já foram empenhados 57,3% desse
total, o que corresponde a  [R$] 3.647,4 milhões. Da despesa empenhada, 45,7% já
foram liquidadas,  que  representam  [R$] 1.668,3 bilhões, e foram pagos 87,2% da
despesa liquidada, que representa [R$] 1.454,1 bilhão.

E assim a gente passa para a última fase da nossa apresentação que são os
resultados fiscais.

Então o primeiro resultado aqui é o orçamentário. A receita total realizada é de
[R$] 2.206,1  bilhões  contra  uma  despesa  liquidada  de  [R$] 1.668,3  bilhão,  que
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representa 76% da receita total, assim, resultando em um superávit orçamentário no
primeiro quadrimestre de [R$] 537,8 milhões.

Aqui é um demonstrativo dos restos a pagar. 

O município iniciou o ano com [R$] 746,2 milhões de restos a pagar de 2019.
Durante esse primeiro quadrimestre foram pagos [R$] 615,2 milhões, cancelados [R$]
22,1 milhões e tem um saldo a pagar ainda de  [R$] 109 milhões. Os valores mais
representativos estão no Executivo, com  [R$] 689,2 milhões, tendo sido pagos  [R$]
564,1 milhões e tendo cancelados  [R$] 21,5 milhões, tem um saldo ainda de  [R$]
103,6 milhões. 

O Camprev já pagou todos os seus restos a pagar, que ele iniciou o ano com
[R$] 1,3 milhões, foram pagos  [R$] 1 milhão durante o primeiro quadrimestre, os
outros [R$] 300 mil foram cancelados.

A Rede Mário Gatti iniciou o ano com  [R$] 42,5 milhões de restos a pagar,
foram pagos [R$] 38,2 milhões e ainda tem um saldo de [R$] 4,2 milhões a pagar.

A Setec começou o ano com [R$] 2,9 milhões, foram pagos no 1º quadrimestre
[R$] 2,2 milhões, ainda tem um saldo aí de [R$] 700 mil.

A Fundação José Pedro de Oliveira iniciou o ano com  [R$] 100 mil e foram
pagos já no 1º quadrimestre, não restando saldo a pagar [ininteligível].

Assim como a Fumec, que iniciou o ano também com  [R$] 6,6 milhões e já
quitou todos os restos a pagar no 1º quadrimestre de [R$] 6,6 milhões, não restando
saldo a pagar.

A Câmara Municipal,  ela começou o ano com  [R$] 3,5 milhões de restos a
pagar, foram pagos [R$] 2,9 milhões, cancelados [R$] 200 mil e ainda tem um saldo a
pagar aí de [R$] 300 mil.

Esse quadro [falha no áudio] que a gente faz um demonstrativo de como está o
nosso resultado primário que foi previsto lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
ano de 2020.

Então, as receitas fiscais líquidas realizadas até aqui é de [R$] 2.058,3 milhões;
sendo  receitas  correntes,  [R$] 2.081,1  milhões;  receitas  de  capital,  de  [R$] 34,3
milhões;  teve  uma  dedução  da  receita  de  [R$] 57,1  milhões,  que  corresponde  a
rendimentos de aplicação financeira, receita para amortização e operações de crédito.

As despesas fiscais líquidas até aqui é de [R$] 1.930,3 milhões; sendo despesas
correntes, [R$] 1.799,7 milhões; as despesas de capital, de [R$] 172,4 milhões; e tem
uma dedução da despesa de [R$] 41,7 milhões [ininteligível], representa aí os juros e
encargos da dívida, a amortização de empréstimos, inversões financeiras. E também
não inclui nem as receitas e nem despesas intra-orçamentárias no resultado primário.
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Então, o resultado primário é alcançado aqui quando a gente faz a conta de
receita líquida menos a despesa líquida, ele é superavitário em  R$  128 milhões. A
meta na LDO do ano ela é negativa de [R$] 188,3 milhões.

Aqui é um demonstrativo da despesa com pessoal. Então, a nossa despesa com
pessoal bruta é de [R$] 2.562,0 milhões; servidores ativos é [R$] 1.707,5 milhões e
servidores inativos e pensionistas [R$] 854,5 milhões.

As deduções, são descontados despesas decorrentes de decisão judicial,  por
volta de [R$] 100 mil e inativos e pensionistas custeados aí com recursos do próprio
sistema de previdência de [R$] 305,6 milhões, o que dá uma dedução de [R$] 305,7
milhões.

Então, no total  da despesa, já descontadas as deduções, é de  [R$] 2.256,3
milhões,  que  representa  42,98%,  praticamente  43% aí  da  nossa  receita  corrente
líquida.

Lembrando que o limite prudencial é de 51,3% e o limite máximo para gasto
com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal é de 54%.

Aqui a gente coloca a aplicação no ensino até o quadrimestre. Então, já foram
aplicados  na  Educação  [R$] 513.032.488,  que  representa  31,94% das  receitas  de
impostos.

À Saúde foram aplicados de recursos próprios [R$] 465.789.266, representando
aí 29% das receitas de impostos.

As  receitas  de  impostos,  base  para  cálculo,  para  aplicação  na  Educação  e
também na Saúde, é de [R$] 1.606.074.193 realizados até aqui.

Aqui é o demonstrativo da dívida, a gente também faz um comparativo quando
de 2019 do 1º quadrimestre.

Então, a nossa dívida consolidada em 30 de abril de 2020 é de  [R$] 1.949,1
milhões; teve um aumento em relação ao 1º quadrimestre de 2019 de  [R$] 377,8
milhões; sendo que a dívida contratual é o que mais cresceu aqui, o saldo atual em 30
de abril é de  [R$]  1.272,800 bilhão, um aumento em relação ao mesmo período de
2019 de [R$] 296,7 milhões.

Os precatórios também aumentaram em [R$] 81,1 milhões. O saldo em 30 de
abril é de [R$] 676,3 milhões.

As  deduções  são  consideradas aqui  os  ativos  disponíveis,  caixa.  Então  nós
tivemos uma dedução de [R$] 394,1 milhões, contra [R$] 344,9 milhões em 2019, que
dá um aumento aí de 49,1% nas deduções, chegando aí na nossa dívida consolidada
líquida  de  [R$] 1.555,1  bilhão,  contra  [R$]  1.226,4  bilhão  para  o  primeiro
quadrimestre de 2019, apresentando um acréscimo na nossa dívida de  [R$]  328,7
milhões.
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A nossa receita corrente líquida, apurada em 30 de abril de 2020, é de  [R$]
5.251,2 bilhões. Houve um aumento de [R$] 662 milhões em relação ao comparativo
com o  primeiro  quadrimestre  de  2019,  quando  tinha  sido  realizado  [R$]  4.589,2
bilhões.

Em função do artigo 166-A, parágrafo primeiro da Constituição Federal,  são
descontados do cálculo da dívida consolidada líquida os recursos recebidos através de
emendas individuais ou de bancada.

Então  a  Prefeitura  recebeu  até  aqui  de  emendas  parlamentares  [R$]  2,1
milhões. Esse valor é descontado na… ele não entra para computar a receita corrente
líquida. Então a nossa receita corrente líquida ajustada para o cálculo dos limites de
investimentos ela é de [R$] 5.249,1 bilhões, que representa a nossa dívida consolidada
líquida  de  [R$]  1,5  bilhão,  29,6%  dessa  receita  corrente  líquida.  Em  2019  essa
participação era de 26,7%, houve um pequeno aumento aí do endividamento nesse
ano de 2020.

Lembrando que pela Resolução do  [ininteligível] o limite é de 120%. Então a
Prefeitura está em uma situação bem confortável em relação ao seu endividamento.

Bom,  essa  é  a  nossa  apresentação  e  todos  os  dados  aí  do  primeiro
quadrimestre.  A  gente  fica  à  disposição  aí  para  esclarecer  eventuais  dúvidas
relacionadas a essa apresentação. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR GILBERTO VERMELHO: Obrigado, João. João
Carlos Ribeiro, diretor do departamento de contabilidade e orçamento do município.

Só lembrando que nós estamos na 11ª Audiência Pública, realizada por sistema
de deliberação remota,  por  conta  das  medidas  do isolamento social  adotadas pela
Câmara Municipal de Campinas. E cumprindo com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
onde o Poder Executivo vem a esta Casa para apresentar os resultados apurados no
primeiro quadrimestre.

Quero aqui lembrar também, agradecer a presença remotamente do vereador
Campos Filho e vereador Luis Yabiku, que participam também de forma remota desta
audiência pública.

Eu já  volto a fala  ao secretário  Tarcísio,  para que o senhor possa fazer  as
considerações do primeiro quadrimestre e a avaliação do senhor a respeito da saúde
financeira do nosso município. Por gentileza, Tarcísio.

SR.  TARCÍSIO  GALVÃO  DE  CAMPOS  CINTRA:  Obrigado  pela  presença
remota do vereador Campos Filho e vereador Luis Yabiku.

Lembrando que o primeiro quadrimestre ele teve pouco reflexo na receita, em
especial tributária do município, por conta da pandemia da Covid-19.

Nós já verificamos que houve um reflexo no ICMS, com queda na arrecadação.
O IPTU, tendo em vista que os valores pagos nas cotas únicas, tanto o residencial
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quanto o não residencial ainda se mantém como positivo no quadrimestre. Porém, já
está diminuindo… no mês de abril já foi inferior ao mês de abril do ano passado. O ISS
está se mantendo, não está crescendo.

Então a nossa preocupação, nesse momento, é com o tamanho da crise e a
expectativa de retomada econômica.

Então enquanto nós estivermos nessas condições — sem retomada econômica
—, nós vamos estar diretamente não tendo um crescimento nos tributos, em especial,
no  ISS  e  no  ICMS,  e,  como  consequência  desses  dois,  as  demais  atividades
econômicas em especial no ITBI, que não é um imposto tao significativo no volume,
porém já foi muito afetado, bem como o recebimento da dívida ativa.

Então  o  nosso  desafio  aqui  é  buscar  o  equilíbrio  de  forma que  as  receitas
próprias  e  as  transferências  sejam  suficientes  para  arcar  com  as  despesas.  As
despesas com os gastos com a pandemia estão crescendo bastante,  já  recebemos
recursos  do  governo  federal,  do  estado,  porém  a  expectativa  é que  não  sejam
suficientes. 

Ontem foi aprovado... foi publicado um projeto de lei… uma Lei Complementar
173, que vai ajudar a amenizar o impacto com o recebimento de recursos, tanto para
área de saúde, quanto a área de assistência social, como na recomposição das receitas
do  município,  que  serão  pagos  em  quatro  parcelas,  bem  como  a  suspensão…  a
possibilidade de suspensão de alguns pagamentos de financiamentos que nós estamos
estudando e estamos dando encaminhamento para buscar  minimizar o impacto da
queda da arrecadação e do aumento da despesa.

Então o grande desafio agora é fazer a gestão da despesa, tentando adequar a
efetiva receita que há de vir durante o exercício de 2019… 2020.

Ontem eu fui provocado por um colega, secretário de Finanças aqui da região,
que brincou que na... em janeiro, eu falei que 2020 seria menos ruim do que 2019.
Então  eu  queria  retificar  essa  minha  fala,  nós  estávamos  em  um  momento
completamente diferente no início do ano, então 2020 vai ser um ano extremamente
difícil.  Então  vamos  ter  que  estar  acompanhando a  pari  passu a  arrecadação  e  o
controle de gastos.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  GILBERTO  VERMELHO:  Secretário,  uma
pergunta que está chegando aqui para nós. O senhor, no planejamento para o segundo
e o terceiro quadrimestre, já existe uma possibilidade de uma previsão orçamentária
em cima da pandemia, em cima dos movimentos fiscais município, o senhor tem uma
projeção, um planejamento… o que espera no segundo e terceiro quadrimestre? Por
gentileza.

SR.  TARCÍSIO  GALVÃO  DE  CAMPOS  CINTRA: Ontem,  por  conta  da
publicação  dessa  lei  complementar,  ela  mudou  um pouco  o  quadro,  vai  ser  mais
ameno, tendo em vista que nós temos acompanhado o Congresso Nacional, fizemos o
acompanhamento, participamos de algumas reuniões e debates por conta dessa lei
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complementar  para  amenizar  os  efeitos  da  pandemia,  mas  nós  não  estávamos
considerando  neste… no  nosso  planejamento.  O que  nós  estamos  vendo  é que  o
próximo quadrimestre vai  ser um quadrimestre mais  difícil,  ele vai  nos gerar uma
queda de receita, nós não temos ainda o tamanho que vai ser. Isso é uma discussão
que todos os profissionais que militam nessa área de finanças públicas — nós temos
diversos grupos, parceiros, que procuramos informação — e nós não sabemos ainda o
tamanho que vai ser, vai depender muito da atividade econômica.

O prefeito anunciou o plano de retomada ontem, ao mesmo tempo que ele, no
final da fala, ele falou: “Olha, se tiver problema a gente [falha do áudio]”. Então, nesse
momento, nós entendemos que é muito precipitado fazer qualquer tipo de definição do
que vai acontecer. O que nós temos no horizonte é um aumento de gastos efetivo nas
áreas de saúde e de assistência social com queda de receita. 

Então a nossa expectativa para esse próximo quadrimestre, que já se iniciou
agora  no  mês  de  maio  com  essa  publicação  dessa  lei  complementar,  ela  seja
amenizada com recurso que vai vir de cerca de R$ 134 milhões, serão quatro parcelas
mensais,  provavelmente...  não  sabemos  ainda  quantas  serão  nesse  próximo
quadrimestre,  tendo  que  em  vista  que  o  primeiro  mês  já  se  foi.  Então,  se  nós
recebermos ao menos três parcelas, estamos falando em cerca de [R$] 100 milhões,
isso  dá  uma atenuada  nesse  quadrimestre.  Agora,  o último  quadrimestre,  se  não
houver uma retomada e se não houver uma nova programação em relação a recursos,
esse último quadrimestre vai ser extremamente difícil para as finanças municipais.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  GILBERTO  VERMELHO:  Secretário,  nós
estamos notando aqui nas receitas previstas transferências da União: do valor previsto
de  [R$] 476,3 milhões já  foram transferidos  [R$] 199 milhões  que corresponde a
41,8%;  transferências  Estaduais:  do  valor  de  [R$] 1.139,5  bilhão,  já  foram
transferidos [R$] 460 milhões; um corresponde à União, 41,8% e o estado a 40,4%. 

Esse valor, dessas transferências, a gente nota que é um valor considerável, de
40% a  média  aqui.  Isso  tem a  ver  com a  transferencia  da  União  a  respeito  da
pandemia ou são recursos que, por ser início do primeiro quadrimestre geralmente, as
transferências são em percentuais maiores, mesmo?

SR. TARCÍSIO GALVÃO DE CAMPOS CINTRA:  Já  recebemos cerca de  [R$]
39 milhões no federal por conta do pandemia e uma parte do estadual.

SR. VEREADOR GILBERTO VERMELHO: Tá certo.

Nós estamos aqui remotamente transmitindo pela TV Câmara a 11a Audiência
Pública  aqui  na  Câmara  Municipal  de  Campinas  a  qual  eu  já  quero,  de  pronto,
agradecer a presença do Tarcísio Galvão de Campos, nosso secretário municipal de
Finanças,  e  também  o  João  Carlos  Ribeiro  da  Silva,  diretor  do  departamento  de
Contabilidade e Orçamento.
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Eu  queria  perguntar  ao  nosso  pessoal  aqui  da  retaguarda  se  há  algum
questionamento,  alguma  pergunta  por  parte  dos  nossos  vereadores  que  estão
participando remotamente.

Eu passo, então, ao vereador Luis Yabiku — vereador Luis Yabiku —, o qual eu
já  agradeço  a  participação.  Que  Vossa  Excelência possa fazer  o  questionamento
apropriado no momento. Bom dia, vereador.

SR. VEREADOR LUIS YABIKU: Bom dia, presidente. 

É necessária  esta Audiência  Pública,  sim. Eu quero aqui  parabenizar o João
Carlos pela exposição e sempre o nosso secretário Tarcísio que hoje tem que fazer um
malabarismo ali — não é, secretário? — para medir as despesas com as receitas. 

Infelizmente,  pela  demonstração  do  primeiro  quadrimestre,  o  João  Carlos
colocou, Campinas vinha vindo bem nas receitas, estava alcançando todas as metas,
amortizando as dívidas etc. Agora, no segundo  quadrimestre, creio em setembro, o
João Carlos virá aqui com um outro  Power Point muito diferente desse primeiro que
você está trazendo. Infelizmente é todo o país. 

Mas aqui, secretário, cabe aqui um elogio para que a nossa população entenda
que é necessário essa transparência sempre, por parte de vocês, para que a população
entenda quão difícil é manter as contas da receita nos seus investimentos e despesas,
especialmente, que são obrigações.

Então,  uma  pergunta  um  pouquinho  maior,  secretário:  Se  os  secretários
municipais  junto  com  secretários  estaduais  estão  debatendo,  paralelamente,  a
pandemia atual à tal da reforma tributária que está transitando lá em Brasília porque
toda hora fala-se em reforma política, mas a reforma tributária não vem. Em que
ponto está isso? Onde é que entra o município nesse aspecto?

E  com relação  a  esse  semestre  — eu  sou  de  carreira  lá  da  Secretaria  da
Fazenda — a queda do ICMS vai ser inevitável. E se vocês também estão dialogando
com Meirelles, no caso, o secretário da Fazenda, se a Secretaria Fazenda está tentando
uma medida de gerar mais receita através do aumento da fiscalização. Eu sei que as
empresas estão com dificuldade, mas não tem outra forma de o Estado sobreviver a
não ser pela arrecadação de impostos, isso desde vários tempos, não é de agora, e
90% da arrecadação do ICMS é suportado pelo estado e grande parte é repassado
para o município. 

Então  essas  duas  grandes  preocupações:  o  ISS  vocês,  aqui,  na  Casa,
controlam, mas o estado… o ICMS depende desse diálogo com o secretário Meirelles,
se  ele  está  pensando  em  implementar  um  ritmo  maior  da  fiscalização,  porque  o
comércio  agora  vai  voltando  aos  poucos,  e  se  existe  aí  uma  conversa  entre  os
secretários municipais  e estaduais da tal  da reforma tributária  que parou de falar,
ninguém mais fala, a pandemia está aí, infelizmente, mas esse assunto deveria estar
já sendo encaminhado, secretário, por favor.
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Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE  VEREADOR GILBERTO VERMELHO: Pois não. Obrigado,
vereador Luis Yabiku.

Passo, então, ao secretário Tarcísio para fazer as considerações.

SR. TARCÍSIO GALVÃO DE CAMPOS CINTRA: Obrigado aqui ao colega Luis
Yabiku, trabalhamos juntos aqui na... como secretários durante alguns anos.

Em relação ao ISS específico,  vou desdobrar sua questão em duas,  ao ISS
específico nós estamos mantendo toda a fiscalização e o acompanhamento que... ao
qual compete ao município.

Em relação  à reforma tributária,  por  conta  da pandemia  e  por  conta dessa
discussão  da  aprovação  dessa Lei  Complementar  173,  ela foi...  saiu  da  pauta  de
discussão neste momento, passada essa discussão com a sanção pelo presidente da…
e publicação dessa lei complementar, por meio da Frente Nacional dos Prefeitos, ao
qual o prefeito Jonas é o presidente, nós estamos retomando essas discussões para
ver o tamanho dessa reforma tributária.

Por quê? Porque da maneira que está sendo elaborada a reforma tributária
tanto da que caminha no Congresso... na Câmara dos Deputados quanto no Senado,
com a junção do imposto único, o ISS, ICMS, IPI, PIS e Cofins, os municípios que
fizeram o dever de casa, que tem uma grande arrecadação de ISS, como é o nosso
caso aqui em Campinas, certamente vão ter perdas de arrecadação. Então, a discussão
é: como amenizar essa questão? Por quê? Porque, em ambos os casos, a média, o
cálculo para o repasse do município desse imposto único ou do IBS, ele é pela média
nacional da arrecadação do ISS, então a média nacional é de 2% e o no município de
Campinas é muito maior do que isso.

Então, em um primeiro momento calcula-se que o município perderia cerca de
60% da sua receita. Então, essa discussão nós estamos participando, temos alguns
fóruns de discussão de secretários de finanças aqui de São Paulo e por meio da Frente
Nacional  dos  Prefeitos  de  diversas  outras  grandes  cidades  do  Brasil.  Deve  ser
retomada a pauta agora nesse mês de junho quando nós estaremos continuando a
trabalhar para analisar essa questão.

Em relação às medidas do ICMS, como o próprio vereador já comentou, o ICMS
é totalmente autônomo pelo estado,  ao município cabe 25% do valor agregado,  o
estado fica com 70%… 75% e que representa quase a totalidade da receita do estado,
que é basicamente ICMS e o IPVA, que são os grandes motores do estado.

Nós  não  temos  acompanhado  esse  tipo  de  ação  do  estado  em termos  de
fiscalização,  por  conta  que  é  totalmente  autônomo  do  estado  e  o  município  não
participa nem da arrecadação, nem da fiscalização.

SR. PRESIDENTE VEREADOR GILBERTO VERMELHO: Pois não.
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Então, eu passo agora também... já cumprimento o vereador Campos Filho, que
Vossa Excelência possa também fazer os seus questionamentos.

Bom dia, vereador.

Acho que o vereador Campos Filho... estamos sem o áudio dele, por gentileza.

SR. VEREADOR CAMPOS FILHO: Bom dia, presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR GILBERTO VERMELHO: Bom dia, vereador.

SR.  VEREADOR CAMPOS FILHO: Bom dia  ao  Tarcísio;  bom dia ao  João;
companheiro Luis Yabiku.

Eu queria, em primeiro lugar, ressaltar, senhor presidente, a importância dessa
transmissão pela nossa TV Legislativa nesses momentos tão difíceis que todos nós
estamos passando, mas nem por isso o Poder Legislativo deixa de cumprir aí o seu
trabalho,  a  sua  responsabilidade  e  trazendo  para  os  cidadãos  de  Campinas  as
informações  e  principalmente,  o  que  nós  achamos  o  mais  importante,  que  é  a
prestação de contas.

E eu ouvi atentamente as falas do João, as falas do Tarcísio, e a gente começa
a imaginar que a gente está em uma situação em um barco à deriva com relação às
coisas que virão.

Nós tivemos aí, Tarcísio, a prestação de contas do 1º quadrimestre, mas que já
foi  ligeiramente  afetado  pela  pandemia,  então  a  coisa  pega  agora  no  segundo
quadrimestre. 

Então eu queria... primeiro, se esse resultado desse primeiro quadrimestre você
considera  como  missão  cumprida,  bom,  ótimo,  médio,  e  as  receitas  que  virão
possivelmente do governo federal. 

Nós tivemos aí, você disse com propriedade, a situação do ICMS… do ISS, o
próprio  IPMI,  que  não  é  tão  forte  assim,  mas  tem  também  o  seu  ponto  de
desequilíbrio, e essas despesas do governo federal. Elas ajudam? Até que ponto ela
resolve ou não resolve? Resolve 30%, 40%?

Embora é difícil, vereador Gilberto Vermelho, presidente, da gente fazer alguma
previsão em que todo mundo está… foi pego de surpresa, tanto para a área médica,
como a área econômica, e para a gente a dificuldade ainda é muito grande.

Olha, você… nós queremos que a máquina volte a funcionar. Por outro lado nós
temos que preservar a vida. Preserva a vida e a máquina funcionando… então essa é a
grande dificuldade.

Eu queria parabenizar o Tarcísio e o João pela presença, pelo menos para dar
essa explicação ao povo de Campinas. Nós ficamos agora, Tarcísio, na dependência
então de parte… pelo menos a luzinha no fim do túnel acesa, dessas verbas que virão,
possivelmente do governo federal.
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Agora, volto a perguntar para não estender muito: É suficiente? Corresponde a
apenas 30%? Enfim, resolve ou resolve pouco a situação, Tarcísio? Obrigado, prazer
em ouvi-lo.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR GILBERTO VERMELHO:  Obrigado,  vereador
Campos Filho.

Antes de passar ao secretário Tarcísio, eu quero aqui agradecer e cumprimentar
Vossa Excelência, porque enquanto presidente desta Casa Vossa Excelência trouxe um
incremento à TV Câmara com a visão futurista de Vossa Excelência, que hoje está
sendo muito importante esses trabalhos remotamente e toda a estrutura que a TV
Câmara ganhou quando Vossa Excelência era presidente. Muito obrigado.

Então  eu  passo  agora  para  as  considerações  do  secretário  Tarcísio.  Por
gentileza.

SR. TARCÍSIO GALVÃO DE CAMPOS CINTRA: Obrigado pelas considerações,
vereador Campos Filho. O senhor colocou uma expressão chamada barco à deriva. Eu
faço  parte  de  uma  instituição  chama  IBEF,  Instituto  Brasileiro  de  Executivos  de
Finanças, eles têm uma unidade aqui em Campinas, é a única unidade fora de capitais
no Brasil.

O ano passado o prêmio equilibrista foi para a colega Elem, superintendente
financeira da Unimed, e o ano retrasado foi para um colega de uma outra empresa que
estava aqui em Campinas, agora ele saiu. Ele foi para Minas Gerais trabalhar como
financeiro em um grupo grande lá da região do triângulo mineiro.

Ele… nós fizemos uma discussão no começo do mês e ele fez uma apresentação
muito  interessante.  Ele  mostrou  a  figura  dos  responsáveis  por  finanças  nesse
momento, seja na área privada ou na área pública, onde ele estava em um barquinho
de papel que era feito… o papel era uma nota, e ele olhava o horizonte e via muito
sombrio, com nuvens e a tempestade chegando.

O que é que nós estamos? Ou seja, nós temos um recurso financeiro, mas não
sabemos até onde vai e não sabemos o tamanho da tempestade. Ela já chegou, já está
um pouco mais avançada do que naquele momento, já está chovendo bastante, mas
não sabemos o tamanho dessa tempestade.

Então o barco ele está, por enquanto, controlado, ainda não está à deriva. Mas
nós não sabemos por quanto tempo e até onde nós vamos conseguir controlar esse
barco.

Em relação a segunda questão, o senhor mencionou no primeiro quadrimestre
eu diria que ele foi médio. Até meados de março ele estava bom, no final de março por
conta da queda do ICMS ele já começou a ficar… já deteriorar a situação, e eu concluo
que  ele  foi  médio,  que  ele  podia  ter  sido  muito  melhor  se  tivesse  em situações
normais, mas também ele poderia ter sido pior, se tudo fosse afetado de uma vez só,
como não acabou acontecendo.
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Para esse segundo quadrimestre nós esperávamos um quadrimestre ruim, por
conta desta questão da queda de arrecadação e do aumento da despesa. Com essa
receita do governo federal de cerca de [R$] 134 milhões, se ela for creditada durante
esse segundo quadrimestre, ou seja, até agosto, nós entendemos que talvez ele seja
médio, está mais para médio do que para ruim, onde a gente vai poder amenizar
algumas questões.

Agora o último quadrimestre é que é preocupante. Se esses recursos federais
que vierem se limitarem somente para esse quadrimestre e se não houver retomada
econômica aí o último quadrimestre, com certeza, ele vai ser… não vai ser médio, ele
vai ser ruim, vai ser muito difícil para todos nós.

SR. PRESIDENTE VEREADOR GILBERTO VERMELHO: Obrigado, Tarcísio.

Quero  aqui  agradecer  ao  vereador  Campos  Filho  pelos  questionamentos  e
também quero aproveitar e agradecer todas as participações que nós estamos tendo
através do WhatsApp, e especificamente alguns questionamentos aqui. Vou passar um
ao secretário. 

Senhor Carlos Artioli(F): “Dada a crise econômica e a situação da pandemia, no
segundo quadrimestre quais os critérios serão adotados para a definição dos gastos?
Os 48 milhões utilizados até agora com o COVID são extraorçamentárias?”

Pergunta do Carlos Artioli ao senhor secretário Tarcísio. Por gentileza.

SR. TARCÍSIO GALVÃO DE CAMPOS CINTRA: Boa tarde... é Carlos...? 

SR. PRESIDENTE VEREADOR GILBERTO VERMELHO: Artioli.

SR. TARCÍSIO GALVÃO DE CAMPOS CINTRA: Artioli.

Eu  vou  começar  pela a  segunda,  os  [R$] 48  milhões,  eles...  é  uma  parte
extraorçamentária.  Então  como  é muito  específico,  é  feita  uma suplementação  na
Secretaria de Saúde, e aí vai ser gasto diretamente com o Covid, inclusive, tem uma
determinação do Tribunal de Contas que esse gasto tenha uma rubrica própria. Para
fazer  o  acompanhamento,  ele  está  disponível  no  Portal  do  Cidadão,  como  foi
apresentado na segunda-feira pelo… na  live que o prefeito fez em conjunto com o
secretário de Gestão e Controle, o Celso.

No caso da pandemia,  dos gastos com a pandemia,  o prefeito  publicou um
decreto  semana  [ininteligível] para  estarmos  adequando,  buscando  a  revisão  dos
gastos. Com base nesse decreto, já foram definidas diversas ações a serem cumpridas,
as quais a Secretaria de Saúde, por conta da pandemia, ela não vai precisar fazer esse
cumprimento, mas todas as demais secretarias estão revendo todos os seus contratos,
todas as questões de gastos com pessoal, em especial os gastos variáveis, as horas
extras, foram suspensas todas as negociações de reajuste salarial nos próximos dois
anos e estão sendo revistos todos os contratos.
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Então  a  expectativa  de  que  alguns  gastos  determinados  no  decreto  sejam
limitados  a  um percentual  do  ano  passado  como por  exemplo:  viagens  e  outros,
estejam limitados aos gastos do ano passado. Ou seja, os crescimentos nominais, os
reajustes  contratuais,  os  aumentos  de  despesa  vão  ter  que  ser  revistos  para  ser
adequado ao limite do ano passado.

Com base nisso, cada órgão gestor, ou seja, cada secretaria, cada autarquia
está revendo seus gastos e estão remetendo ao grupo de trabalho que foi denominado
Comitê Gestor e já atua desde o início do primeiro governo do prefeito Jonas para que
nós  analisemos  cada  um  deles,  discutamos  com cada  secretaria,  o  que  é  que  é
prioritário, o que é que precisa ser feito.

Então têm coisas  que  ficam inviáveis  de  você diminuir  como,  por  exemplo,
coleta de lixo, não tem como não deixar de fazer a coleta de lixo. Então esse  é um
contrato  essencial  que  tem  que  ser  mantido,  mas  diversos  outros  estão  sendo
reanalisados, estão sendo renegociados para que haja o não aumento e sempre que
possível haja a redução desses gastos.

Mas ainda nós não temos onde vai ser reduzido, mas, sim, cada secretaria vai
estar apresentando, aí o governo vai definir,  [ininteligível] olha, aqui nós podemos
reduzir, por quê? Porque temos que priorizar a questão da pandemia.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR GILBERTO VERMELHO:  Obrigado ao Carlos
Artioli. Quero aqui também registrar a presença remotamente do Irineu Vicente Júnior,
que está acompanhando também essa audiência pública.

Nós estamos realizando a 11ª Audiência Pública aonde o secretário  Tarcísio,
secretário  Municipal  de Finanças,  e  o  João  Carlos,  diretor  do  Departamento  de
Contabilidade  e  Orçamento  do  município,  vem a esta  Casa cumprir  com a  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal,  apresentando  os  resultados  do  primeiro  quadrimestre  de
2020.

Quero aqui informar a todos os ouvintes que estão nos acompanhando que os
questionamentos  que,  porventura,  não  forem  respondidos  agora,  nós  estaremos
fazendo aqui através da Câmara Municipal a todos os senhores e senhoras que estão
acompanhando esta Audiência Pública.

Eu, em virtude dos questionamentos até agora feitos e com a participação dos
nobres vereadores e da população, eu agora passo a palavra ao João e ao Tarcísio para
que  possam  fazer  as  relações  finais,  antes  dos  agradecimentos,  para  que  nós
possamos estar encerrando esta 11a Audiência Pública.

Eu  passo  primeiramente  ao  João  e  pergunto  ao  senhor,  em  cima  das
demonstrações, o que esperamos para o futuro, João, por gentileza.

SR. JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA: Obrigado, vereador. A gente que
agradece  aqui  a  participação  de  todos  os  vereadores  que  nos  acompanham
remotamente em função da pandemia.
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Como o Tarcísio colocou, é um quadrimestre, que vem pela frente, bem difícil,
onde a gente tem trabalhado bastante junto com o comitê gestor para controlar os
gastos e traçar diretrizes junto com o secretariado para tentar reduzir os gastos sem
prejudicar o trabalho com a população, os serviços que são prestados. Então acho que
é isso. Tem que ser um trabalho conjunto, é hora de unir todos do primeiro escalão
junto com o Tarcísio, que comanda as financias do município, para a gente chegar a
um bom termo e manter o equilíbrio das contas públicas. É isso.

Agradeço, mais uma vez, poder estar participando aqui desta Audiência Pública.

SR. PRESIDENTE VEREADOR GILBERTO VERMELHO: Obrigado, João.

Eu passo agora ao secretário Tarcísio. Que o senhor possa, também, fazer suas
considerações finais, secretário.

SR. TARCÍSIO GALVÃO DE CAMPOS CINTRA: Obrigado, vereador Gilberto
Vermelho; obrigado pela presença do vereador Campos Filho, do vereador Luis Yabiku;
obrigado pela apresentação do João, aos telespectadores da TV Câmara; obrigado,
população de Campinas por podermos estar apresentando mais essa transparência da
Lei de Responsabilidade Fiscal do primeiro quadrimestre.

Eu quero reforçar as palavras do João e o que já foi dito.

Então foi um quadrimestre médio, mas esse próximo será mais difícil e o último
quadrimestre neste modelo que está se avizinhando será muito difícil. Então cabe a
nós trabalharmos para buscar  manter  o  equilíbrio  fiscal  e  minimizar  o impacto da
pandemia nos serviços prestados à população.

Muito obrigado a todos. Muito bom-dia e bom final de semana.

SR. PRESIDENTE VEREADOR GILBERTO VERMELHO:  Obrigado, secretário
Tarcísio. Obrigado, João Carlos.

Nós  estamos aqui,  agora  são  exatamente  10  horas  e  33  minutos,  estamos
chegando ao final da 11a Audiência Pública aqui na Câmara Municipal de Campinas e
remotamente pela TV Câmara também.

Eu quero aqui colocar que nós estamos aqui, a Câmara Municipal, em nome do
nosso presidente vereador Marcos Bernardelli, tomando todas as atitudes e buscando
também, com muita transparência, cumprir o papel deste Poder Legislativo. 

E pedir a Deus que o mais rápido possível possa voltar à normalidade, essa
pandemia, e que a nossa cidade, o estado de São Paulo, e o Brasil, possam voltar à
normalidade, e que nós consigamos passar esse período com o mínimo possível de
questões que venham… não trazer aquele desempenho esperado pela população e
pelos campineiros.

Então que as finanças da prefeitura possam ter o impacto o mínimo possível e
que o senhor, à frente da secretaria, tenha a inteligência sábia que Deus o deu para
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que possa fazer  desses recursos… otimizar e usar de forma correta junto a todas as
secretarias e atendendo a população campineira.

Então, neste momento, agradeço a todos que participaram, o vereador Campos
Filho,  vereador  Luis  Yabiku,  todos  os  vereadores  que  remotamente  estão
acompanhando esta Audiência Pública, a todos que nos acompanham pela TV Câmara,
agradecer também a todos os funcionários aqui da TV Câmara que sempre, de forma
muito  profissional  acompanhando,  e  ajudando,  e  assessorando  aqui  os  trabalhos
nossos aqui, nas comissões, na TV, e também aqui no Plenário.

Então,  quero  aqui desejar a  todos  uma  boa  sexta-feira,  um  bom final  de
semana  e  que  Deus  possa  continuar  nos  abençoando  e  protegendo  a  sociedade
campineira.

Muito obrigado a todos e um bom dia.

– Audiência encerrada às 10 horas e 34 minutos.

[fim da transcrição]

Vereador Gilberto Vermelho

PRESIDENTE
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