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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: Muito  boa-tarde  a  todos  os
vereadores  —  sem  vereadoras  aqui,  agora  —,  público  presente,  público  que  nos
acompanha aqui no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, toda a equipe da TV
Câmara, funcionários que nos assessoram, que colaboram para que seja possível esta
audiência pública.

Declarado  aberta  a  17ª  audiência  pública  promovida  pela  Comissão  de
Constituição  e  Legalidade  com o  intuito  de  debater  a  proposta  de  emenda  à  Lei
Orgânica, o PELOM nº 160/2019, Processo 228.745, de autoria do nobre vereador Zé
Carlos e demais vereadores, que "acrescenta os §§ 6º a 14 ao art. 168 da Lei Orgânica
do Município de Campinas para instituir o orçamento impositivo".

Cumprimentando todos os vereadores eu gostaria, em nome de toda a Casa,
convidar o nosso presidente para fazer parte aqui da Mesa conosco aqui.  Presidente,
por favor, é uma honra para nós, por favor, você vai debater, vai defender o seu
destaque, vai  dar destaque à sua posição. Então, cumprimento o nosso  presidente
vereador Zé Carlos para estar conosco aqui no seu lugar,  presidente, no seu lugar.
Obrigado, viu? Obrigado.

Cumprimento todos os vereadores, vereador Jorge Schneider — obrigado pela
presença,  vereador, por estar conosco, sempre presente —, vereador Paulo Bufalo,
também,  atuante;  vereador  Higor  Diego,  jovem vereador  de  Campinas  —,  muito
obrigado  por  estar  conosco  também —;  e  o  nobre  vereador,  presidente,  sempre
presidente da Comissão de Constituição e Legalidade — servir junto com você muito
me honrou, muito obrigado, aprendi muito com você, espero fazer o melhor que eu
puder aqui na Comissão de Constituição e Legalidade, tá bom? Cumprimentando a
todos, aberta… 

Eu gostaria só de combinar dinâmica para sermos breve, andar o mais rápido
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possível com esta comissão, com esta audiência. Nós vamos combinar como será a
dinâmica. Eu vou passar a palavra, na sequência, para os autores do projeto, no caso
de  cada  projeto  o  seu  vereador,  posteriormente  abrirei  as  perguntas  para  os
vereadores presentes que tenham interesse e, em seguida, ao público presente que
também tenha interesse em falar ou fazer os seus questionamentos e também através
dos canais de comunicação da Câmara Municipal de Campinas que neste momento
estão abertos: o  site da Câmara Municipal, que é www.campinas.sp.leg.br. Se você
tiver algum questionamento e quiser nos mandar, envie, por favor, através deste  e-
mail e esse e-mail será lido, o seu questionamento será lido e respondido aqui nesta
audiência pública. E por último, passo de novo para o autor ou os vereadores para
réplica  e tréplica, se assim for necessário. E, desta forma então, nós continuamos o
projeto.

Então, é o 17º projeto…

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Audiência pública. 17a audiência.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: 17a. Primeiro, declaro… Cadê?
Onde é que está?

Já passo para o vereador Zé Carlos. 

Já passo para o vereador Zé Carlos, o autor, então, do primeiro projeto. 

Por favor, presidente vereador Zé Carlos.

SR.  VEREADOR  ZÉ  CARLOS:  Boa  tarde,  presidente  da  Comissão  de
Constituição e Legalidade vereador Carmo Luiz; boa tarde vereadores aqui presentes,
vereador Jorge Schneider, vereador Paulo Bufalo, vereador Higor Diego, vereador Luiz
Cirilo. 

Como  o  presidente  bem  disse,  a  maioria  que  passou  por  essa  comissão
aprendeu com o vereador Luiz Cirilo, uma pessoa… não só por ser advogado, mas
entende das leis e deu aula para nós tudo  [sic], embora eu sou um pouquinho mais
velho do que ele aqui na Casa, mas sem dúvida nenhuma nós aprendemos muito e ele
alterou o andamento da  Comissão de  Política Urbana… de Legalidade, que veio ficar
até mais fácil para a gente decidir sobre os projetos que ali passam.

Eu vou fazer um breve resumo  nessa audiência,  do projeto que nós estamos
discutindo diante nessa audiência pública.

Esse  projeto,  ele  visa  incluir  no  orçamento  impositivo,  ele  visa  incluir  o
orçamento impositivo no âmbito do município com o intuito de uma melhor alocação
dos recursos públicos. Por que isso? Porque todos nós sabemos a situação  por que
passa a saúde, não só de Campinas, mas como do Brasil, como São Paulo, como do
Brasil  e  vamos  dizer  até  do  mundo,  mas  será  uma maneira  de  nós,  vereadores,
contribuirmos com uma melhora na área da saúde do nosso município. 

Então destaca-se o projeto que é uma reserva de 50% desses recursos serão
destinados para a área da saúde. Essas emendas individuais serão aprovadas no limite
de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

Então é relevante essa matéria abordada, por isso a gente conta isso, nós já
fizemos reuniões  com todos  os  vereadores  dessa  legislatura  para  estarmos juntos
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votando esse projeto.

A receita corrente líquida de junho de 2021 é de R$ 5.851.578.519,05, do total
desses  cinco  milhões,  dividido  por  1,2,  daria  R$  70.218.942,23…  deu…  —  estão
entendendo? Vocês estão pegando aí, né? — desses 70 milhões por 33 vereadores, dá
um total de R$  2.127.846,73; metade dessa verba que equivale a 50% deverá ser
destinada para a área da saúde, ou seja, R$ 35.109.471,12, cabendo a importância de
R$ 1.063.923,37 destinada a cada vereador a ser designado para área da saúde. 

Deu para entender? Todo mundo entendeu? Quer que repita? Mas isso é um
pedido de todos os vereadores da Casa, não foi só o  vereador Zé Carlos, eu fui o
propositor, mas tem assinado comigo e nessa nova fase os vereadores que quiserem
também assinar esse projeto, fiquem à vontade, mas nós temos aqui — na época —:
vereador Campos Filho, vereador Fernando Mendes, vereador Filipe Marchesi, vereador
Gilberto Vermelho, vereador Jorge da Farmácia, vereador Jorge Schneider, vereador
Nelson  Hossri,  vereador  Permínio  Monteiro,  vereador  Professor  Alberto  e  vereador
Vinicius Gratti.  Como nós estamos em outra legislatura, os vereadores que quiserem
também assinar essa propositura fiquem à vontade, ok?

Era  isso,  senhor  presidente,  essa  é  minha  defesa  dessa  proposta  de  estar
levando... fazendo aprovar esse orçamento impositivo que nós já temos em diversas
cidades do nosso estado, principalmente  cidade do porte de Campinas e cidades até
menores que têm um orçamento bem mais enxuto do que esse, que o nosso aqui.

E a gente, eu tenho certeza, que a responsabilidade de cada vereador vai saber
entender e jogar isso principalmente na área que mais necessita de recursos que é a
área da saúde.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Nobre,  vereador  Zé  Carlos,
obrigado  pela  explanação  e  gostaria  até  de  consignar  que  eu  tenho  interesse  em
assinar esse projeto, junto com todos os vereadores que estão participando.

Gostaria de abrir  a palavra aos vereadores, com prioridade da Comissão de
Constituição e Legalidade.

Abro a palavra ao nobre vereador Jorge Schneider. Tem um microfone para o
vereador Jorge Schneider? Com a palavra, vereador.

SR. VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Boa tarde, senhor presidente, senhores
vereadores, ao público presente, aqueles que nos assistem de casa. 

Eu acho que mais democrático que isso, impossível. Nós temos dentro da nossa
Casa vários partidos, partidos de situação, partidos de oposição, e essa é uma chance
que nós temos de apreciar que a população possa sugerir, através dos vereadores,
mesmo da oposição, as ações dentro do município de Campinas.

Eu vejo com bons olhos, não estão… não estamos inventando a roda, conforme
o presidente Zé Carlos já disse, porque já vários municípios, o Estado de São Paulo já
tem, o Brasil já tem a nível federal, então nós estamos querendo aplicar em Campinas
uma forma democrática de administrarmos.

Tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a população de Campinas.

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

Antes de continuarmos, gostaria aqui de registrar a presença do nosso líder de
governo,  o  nosso  líder  aqui  na  Câmara,  vereador  Luiz  Rossini.  Obrigado  —  viu,
vereador? — pela presença conosco aqui.

Algum outro vereador se escreve para falar?

Pela Comissão de Legalidade para continuação?

Por favor... Vereador Paulo Bufalo, por favor.

SR. VEREADOR PAULO BUFALO:  Boa tarde aí, vereador presidente Carmo
Luiz,  aos  vereadores  colegas  da  Comissão  e  ao  presidente  Zé  Carlos,  que  está
representando os signatários aqui do projeto.

Eu avalio assim que, embora não seja uma… uma análise de legalidade, mas,
do  ponto  de  vista  do  mérito,  eu  considero  assim  que  isso  fortalece  o  papel  do
Legislativo, nos coloca assim em uma... na pluralidade da Casa de partidos, como já
foi  citado,  a  condição  de  estabelecer  um diálogo  com a  cidade  além do  próprio…
participar mais diretamente do planejamento.

Considero  isso  positivo,  porque  nos  últimos  anos  nós  temos  acompanhado,
assim, não vou fazer aqui juízo de valor de administrações, mas já faz algum tempo
que o orçamento ele está cada vez com descrições mais genéricas, assim, o que não
permite,  por  exemplo,  nem a Casa e  nem a população  acompanhar  de  fato  essa
questão da execução, acho que um projeto de lei desse tipo ajuda nisso.

Tem o fato também desses orçamentos, eles cada vez menos aceita… aceita-se
no seu processo de execução a participação do Legislativo. Isso foi todos os anos, nós
vimos  aqui  centenas  de  emendas  na  aprovação  da  Lei  de  Diretrizes  da  Lei
Orçamentária ser engavetadas, muitas vezes, leis... emendas muito positivas vindas
de... das mais… dos mais variados partidos, então acho que por isso é positivo.

Então, e eu tenho, assim, duas dúvidas, uma delas diz respeito a essa questão
do...  não  está  previsto  aqui...  cita  de  forma  genérica,  mas  não  está  prevista...
previsto, assim, que... que o valor percentual contará com emendas. O vereador Zé
Carlos abordou que será dos...  proveniente dos 33 parlamentares.  Porém, aqui na
justificativa  até  está,  eu  não  consegui  perceber  isso  aqui,  que  garanta  valores
igualitários entre o conjunto dos parlamentares. Essa é uma questão.

A  segunda,  presidente,  em que  momento  essas  emendas  ganharão  corpo?
Então,  nós  vamos  ter  um momento  que...  quando começar  a  elaboração,  quando
dispararem a elaboração pelo Executivo, nós vamos fornecer algo e que já venha na
estrutura ou nós vamos ter um...  um novo padrão, inclusive,  de relatoria  desse...
desses projetos aqui na Casa que é comum nas outras Casas Legislativas que tem isso,
que aí a relatoria daqui já vem com essa previsão do Executivo em uma questão mais
genérica, em um parágrafo genérico, prevendo o montante, e aí, ao chegar na Casa, a
Comissão de Orçamento prepara esse anexo respondendo isso daqui.

Então acho que são duas questões, assim, que são relevantes para a gente
tentar estabelecer um rito e, talvez, eventualmente até alguma emenda ao projeto em
si.
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SR.  VEREADOR ZÉ  CARLOS: Vereador,  a  primeira  questão  que  o  senhor
levantou, o senhor levanta o questionamento se todos os vereadores terão os valores
igualitários. É óbvio. Não importa se o vereador aqui é da base ou de oposição, ele é
vereador com todos os outros, o 1,2% é para cada  vereador, não importa o partido
que ele esteja, só que ele tem que direcionar 50% desse montante de 1,2% para a
área da Saúde, que é a área mais emblemática que nós temos no nosso município e os
outros  50% é de  livre  e  espontânea vontade  do  vereador  que  queira  fazer  essas
indicações desse montante. Ok? 

A questão levantada no item — deixa eu pegar aqui —, no parágrafo 10o: “As
programações  orçamentárias  previstas  no  parágrafo  6o deste  artigo  não  serão  de
execução obrigatória no caso de impedimento de ordem técnica”. Aí vamos lá. Depois
do 11o, primeiro… eu não sei se é parágrafo isso daqui, mas eu estou com uma cópia
só. “Em até 120 dias após a publicação da lei orçamentária,  o Poder Executivo e o
Poder  Legislativo enviarão ao  Poder  Legislativo a justificativa de impedimento”, isso
naquele caso lá de ordem técnica. 

E veja bem, vereador, nós vamos, depois, dar um ornamento, como é que nós
vamos fazer, porque se é a  Comissão de  Orçamento  que  vai fazer, isso nós vamos
fazer logo após a promulgação para normatizar a lei, entendeu? O que nós temos que
fazer é votar urgente este ano para valer o ano que vem e depois nós faremos essa,
junto com todos os vereadores, para a gente dar  o  ornamento final  de como nós
vamos fazer aqui no Legislativo. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Respondido, vereador?

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Só nessa questão… eu havia me esquecido--

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Pois não.

Espera aí. Espera aí.

Pode.

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Mas o próprio autor, ao ler esse inciso I aí
do parágrafo 11o, há de se fazer uma adequação de redação também, que eu havia me
esquecido que--

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Sim, mas nós vamos fazer. Porque esse projeto,
vereador Paulo Bufalo, esse projeto não foi feito agora, há muito tempo, isso foi uma
das  discussões  primeiras  que  nós  tivemos  aqui  neste  ano  legislativo  que  foi  a
colocação… que nós íamos colocar  isso em votação para que ele valesse para o ano
que  vem e  nós  estamos fazendo essa  audiência  de  hoje  para  que  a  gente  possa
acelerar o rito para dar tempo… para entrar no orçamento do ano que vem, mas nós
temos ainda que fazer algumas adequações. Nós temos que, primeiro, votar o projeto
e aí a Casa de Leis aqui faz essa ornamentação, entendeu? E com ajuda do senhor…
que o senhor na época não era vereador aqui, mas é importante a sua colaboração.
Ok?

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Combinado?

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Combinado e respondido, vereador Paulo Bufalo?

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Vereador  Paulo  Bufalo,
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respondido?

Eu tenho a inscrição dos vereadores vereador Luiz Cirilo, tenho a inscrição do
vereador  Luiz  Rossini,  mas  como é  uma audiência  da  Comissão  de  Legalidade,  a
palavra é do  vereador Higor Diego —  por favor —, que é membro da  Comissão de
Legalidade.

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO: Boa tarde a todos.

Presidente, eu gostaria, se fosse possível, não sei, se eu pudesse consignar,
presidente da Comissão — parabéns —, se eu pudesse consignar, primeiramente, a
palavra ao vereador Luiz Cirilo que está aqui ao meu lado, acredito que vai me ajudar
bastante… a minha fala posterior. É possível?

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Combinado.

Com a palavra o vereador Luiz Cirilo, nobre vereador Luiz Cirilo.

Pois não, vereador.

SR. VEREADOR LUIZ CIRILO: Eu agradeço ao vereador Higor Diego, Higor do
Campo Grande, jovem vereador extremamente combativo. 

Eu quero inicialmente cumprimentá-lo, presidente vereador Carmo Luiz, Vossa
Excelência foi até humilde no início dos trabalhos, realmente trabalhamos em equipe,
eu, o senhor, o vereador Zé Carlos durante alguns biênios, né? E outros vereadores
que nos acompanharam cada um a sua maneira que, com certeza, contribuiu com o
trabalho da comissão. E hoje a comissão tem uma sólida posição nos aspectos de
projetos,  processuais e dificilmente vem veto do Executivo, há muito tempo nós não
votamos veto do Executivo — isso é algo bom, né? Então quero cumprimentá-lo e não
tenho dúvida que o senhor fará nesse biênio, juntamente com essa equipe: vereador
Jorge Schneider, vereador Paulo Bufalo, vereador Higor Diego, vereador Filipe Marchesi
e vereador Rodrigo da Farmadic, salvo… e a vereadora Guida Calixto, que representa o
Partido dos Trabalhadores, eu não tenho dúvida que vocês farão um trabalho ainda
muito melhor.

Passamos por um momento tranquilo, essa interação de Legislativo e Executivo,
quem ganha com isso  é  a  população  de Campinas.  Sob seu comando,  não tenho
dúvida que o serviço da comissão se agigantará.

Quero cumprimentar o vereador Zé Carlos, que preside esta Casa e que teve
sensibilidade — viu, vereador Zé Carlos? Acho que essa palavra, acho que resume tudo
de apresentar um projeto desse. É uma briga nossa de muitos anos, minha, sua, do
vereador  Jorge  Schneider,  do  vereador  Luiz  Rossini,  de  tentar  fazer  com  que  o
Legislativo  tivesse  uma participação  realmente,  porque  nós  votamos  o  orçamento,
discutimos o orçamento,  quando se vem...  apresentamos aquelas emendas apenas
fictícias, porque nenhuma é aprovada emenda nenhuma, eu estou aqui há 12, 13 anos
e nunca vi aprovar uma emenda, salvo melhor juízo, uma ou outra quando o governo,
previamente combinada com o governo, e não é isso que a gente também precisa
fazer nada “combinadinho”; e o senhor apresenta um projeto desse que é subscrito
por alguns vereadores e eu quero pedir licença para assinar juntamente, eu acho que é
um projeto--

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Fique à vontade.
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SR. VEREADOR LUIZ CIRILO:--extremamente importante.

Eu, o vereador Higor Diego, nós estávamos conversando, porque na medida em
que apresenta-se a emenda, há possibilidades de nós apresentarmos essas emendas
individuais e ainda teve ainda essa grandeza de colocar 50% para área da saúde, que,
sem dúvida, é o setor público que mais exige uma prestação atenciosa dos legisladores
e do Executivo e os outros 50%, evidentemente, cada vereador tem as suas demandas
regionais, locais, que poderão ser contempladas. 

Então... e vou além, qualquer análise que se faça, vereador Zé Carlos, esse
projeto não padece de nenhum vício, a Constituição Federal já prevê isso, leis federais
já preveem essas possibilidades, tanto é que os deputados federais, independente da
agremiação  partidária,  têm  suas  verbas,  as  suas  emendas  apresentadas  e
constantemente são apresentadas para o nosso município. 

Então eu vejo que  isso é altamente positivo e o senhor traz uma legislação
antiga  para  ser  utilizada  no  município  de  Campinas.  Parabéns.  Aguardo  com
serenidade  o  dia  da  votação  no  Plenário  para  que  eu  possa,  mais  uma  vez,
cumprimentá-lo e todos aqueles que assinaram junto esse projeto.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Ok, vereador Luiz Cirilo, e só para comunicar
mais um adendo aqui ao vereador Paulo Bufalo, é que nós estamos fazendo agora a
alteração na Lei Orgânica do Município e depois nós vamos fazer todo o ordenamento
aqui referente ao projeto, beleza?

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Com a palavra o vereador--

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Vereador Higor Diego?

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Vereador Higor Diego.

SR.  VEREADOR HIGOR DIEGO: Boa tarde,  obrigado,  vereador  Luiz  Cirilo;
presidente vereador Zé Carlos; presidente vereador Carmo Luiz.

Vereador Zé Carlos, parabéns viu? Você… o senhor junto aos demais vereadores
antigos... eu acho que eu cheguei no momento certo, né? A gente chegar e deparar
com um projeto tão bom quanto esse é uma honra, um prazer, poder... o vereador,
sem dúvida,  é  o  elo  político  mais  próximo da  comunidade  e  tanto  o  vereador  da
oposição, quanto da base, do governo, tenha condições iguais de poder. Isso, sem
dúvida, e independente do vereador, é bom para o governo e é bom para o povo, e se
é bom para o governo, bom para o povo, é, sem dúvida, é uma honra fazer parte.

Então, gostaria também de poder assinar junto, se o senhor  assim permitir,
junto com os demais colegas, de um projeto que trará tanto benefício para o nosso
município.

Obrigado, viu?

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Eu que agradeço aqui, vereador Higor Diego.

É uma… é uma solicitação  antiga aqui da Casa, mas que muitas vezes faltou
coragem  para  colocar  esse  projeto.  Isso  ficou…  vereador  Luiz  Cirilo  sabe  disso,
vereador  Paulo  Bufalo  sabe  disso  das  outras...  das  outras  legislaturas  que  ele
participou aqui como vereador, ele sabe disso, sempre foi um anseio dos vereadores
aqui para que ele possa direcionar esses recursos realmente às áreas necessitadas.
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E nós temos… nós sabemos que nós temos centros de saúde muitas vezes
caindo aos pedaços, você solicita… de repente pode até juntar todos os vereadores e
fazer uma indicação, por exemplo, para uma reforma geral em um Posto de Saúde que
nem o Posto de Saúde de Sousas que há muito precisa, há muito tempo.

Eu me lembro — o [ininteligível] já sabe disso, você mora lá — eu me lembro
disso  que  no  meu  primeiro  mandato  nós  fizemos  uma  reunião  lá  para  reformar
totalmente aquele Centro de Saúde e até hoje não foi realizado.

E vou contar mais para vocês, isso para o prefeito não é um custo adicional do
orçamento  dele,  a  Câmara  devolve  muito  mais  do  que  isso,  a  Câmara  Municipal
devolve muito mais do que [R$] 5 milhões para o Governo Municipal, muito mais de…

Então, quer dizer, eu acredito que nós votando esse projeto tenho certeza que
todos os vereadores, com a responsabilidade que tem, além de direcionar 50% para a
área  da  saúde,  ele  vai  saber  também direcionar  outra  metade  para  aquilo  que  é
aspiração do povo que a gente representa.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Senhor presidente — obrigado,
viu? — vereador Zé Carlos.

Eu gostaria de abrir para o questionamento ao…

Oh, me perdoa, meu líder, me perdoa.

Passo a palavra para o nosso líder de governo, vereador Luiz Rossini. Obrigado,
vereador.

Vereador,  antes  de  continuar, antes  de  ceder  a  palavra,  eu  gostaria  de
cumprimentar o vereador Cecílio Santos que está aqui conosco aqui. Muito obrigado,
viu, vereador?

Pois não, vereador. Me perdoa, viu? Me desculpe.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI:  Primeiro, cumprimentar o  vereador Carmo
Luiz, que preside essa audiência pública; vereador Zé Carlos, nosso presidente, que
defendeu aí a propositura; o vereador Luiz Cirilo; o vereador Higor Diego; o vereador
Paulo Bufalo; Cecílio Santos; vereador Jorge Schneider.

A luta pela emenda impositiva, eu acho que ela encampa um desejo antigo do
Poder Legislativo de tentar, através dos vereadores, que representa a população, que
colhe as demandas da  população,  tentar  de alguma forma direcionar  isso de uma
forma a resolver problemas que são reais da nossa cidade.

Como nós estamos na… eu não sei se... como é o rito, mas se já tem parecer
da Comissão de Constituição e Legalidade, se já tem uma análise da Procuradoria da
Casa, a única preocupação que eu tenho... eu acho assim, eu sou favorável à emenda
impositiva, eu acho que a gente tem que pensar como viabilizar isso.

Hoje existe um impeditivo constitucional de vinculação de receitas, exceto a
educação e a saúde, que já está lá, aqui a gente está vinculando 50% à saúde. A
primeira pergunta é  se a gente teria,  do ponto de vista legal,  possibilidade de os
outros 50[%] serem destinadas para outras áreas, além da saúde e da educação.
Assim, é tentar superar para ver se não tem nenhum impeditivo legal.

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
9 de 13

C
M

C
T

R
A

20
21

00
04

0

Assinado com senha por CARMO LUIZ GREGORIO DA SILVA.
Documento Nº: 125370-7826 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=125370-7826

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 17ª Audiência Pública de 2021, realizada em 18 de agosto, às 14h13,
no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

Na minha ótica, eu acho que depois, talvez, seja necessário um projeto de lei
para disciplinar  essa forma de atendimento da  emenda impositiva,  quando fala  de
remanejamento você não pode vim um orçamento com as verbas já definidas por cada
secretaria, aí você vai falar: “Vou pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para
atingir esse percentual”. Talvez, na estruturação do orçamento, já tenha que ter uma
rubrica específica reservando esse percentual e aí sim, aquilo que já está destinado,
depois, através das emendas, indicar para onde vai.

Então, essa forma... mas isso acho que tem que constar, depois, um projeto de
regulamentação.

E eu fiquei em uma dúvida agora, presidente vereador Zé Carlos. Esse 1,2[%]
da receita líquida é o valor total que depois vai ser dividido pelos 33 vereadores? É
porque da forma que falou, se  for 1%, 1,2[%] para cada  vereador dá o valor em
trinta…

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Não, não é 1,2% para cada vereador, é 1…

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Então, a única, assim, a única--

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: [pronunciamento fora do microfone]

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Seria maravilhoso, eu sei.

O único questionamento que eu faço, primeiro, eu acho que o instrumento que
moderniza, que  valoriza  o  Poder  Legislativo,  que  já  traz  para  o  município  uma
experiência exitosa em outras esferas de governo, em outros municípios, é só a gente
atentar a essa preocupação legal que eu coloquei.

Obrigado.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Obrigado, vereador Luiz Rossini.

Essa foi a questão que o próprio vereador Paulo Bufalo levantou, nós estamos
primeiro fazendo alteração na  Lei  Orgânica, depois nós temos que normatizar a lei
através de um projeto e… 

Olha  o  que  eu disse aqui,  talvez  o  senhor  não  tenha entendido direito:  “A
receita corrente” — eu estou fazendo isso como um exemplo —… “a receita corrente
líquida de junho de 2021 é de [R$] 5.851.578.519,05, do total desses [R$] 5 bilhões,
1,2% dá R$ 70.218.942,23, desse total você divide pelos 33 vereadores, os [R$] 70
milhões, que dá [R$] 2,127 milhões, e desses [R$] 2,127 milhões, 50% você direciona
para a área da  Saúde e os outros 50% você direciona para a pasta que o senhor
quiser, de acordo com a vontade daqueles seus eleitores que te pedem.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI:  Sei. Não…  é só ver se não há impeditivo
legal.

SR.  VEREADOR ZÉ  CARLOS:  Mas  isso  nós  vamos…  Isso  nós  estamos  de
acordo  com  a  Constituição  Federal,  pode  ficar  tranquilo  que  tudo  isso…  E
primeiramente nós temos que fazer essa alteração na Lei  Orgânica para que a gente
possa caminhar.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Vereador Cecílio Santos, eu vou
passar a palavra para o vereador Jorge Schneider, que é membro da comissão, ele
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está com um questionamento.

Vereador Luiz Rossini, já passou, já passou. Obrigado.

SR. VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Eu ouvi atentamente. Eu acredito que a
primeira coisa que nós temos que ter é a alteração à  Lei  Orgânica e a abertura da
rubrica,  depois,  de  acordo  com  as  emendas  que  forem  sendo  colocadas  pelos
vereadores, faz-se a suplementação durante o exercício, quer dizer, “vai precisar de
tanto”, faz-se a suplementação, então, daquela conta, porque vai ter  que ter uma
conta de vinculação — vai ter que ter uma conta de vinculação —, daquela conta para
a pasta necessária. É tranquilamente palpável isso.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS:  Nós temos que fazer alteração na Lei Orgânica
do Município para que no orçamento que nós vamos votar já tenha essa rubrica desse
valor destinado às emendas impositivas. Ok?

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, mais uma vez.

Vereador Cecílio Santos

SR. VEREADOR CECÍLIO SANTOS: Boa tarde a todas, a todos, o pessoal que
nos  acompanha  pela  TV  Câmara,  vereador  Carmo  Luiz  que  preside  esta  sessão,
presidente vereador Zé Carlos, demais vereadores.

Eu tenho uma dúvida em relação ao parágrafo 12o que diz o seguinte: “Após o
prazo  estabelecido  no  inciso  IV  do  parágrafo  11o deste  artigo,  as  programações
orçamentárias previstas no parágrafo 8o não serão de execução obrigatória nos casos
de impedimentos justificados conforme o inciso  I do parágrafo 11o”.  A pergunta, o
questionamento é: este, então, volta para que o vereador possa redirecionar ou não? 

E queria, por fim, fazer um comentário: que nós, o Partido dos Trabalhadores, a
gente  tem  por  praxe,  assumindo  a  gestão  municipal,  implantar  o  orçamento
participativo,  aquele  onde  o  cidadão  é  convidado  a  opinar  onde  será  investido  o
recurso municipal, penso que aí é o exercício da democracia plena, mas vejo com bons
olhos. Eu acho que é bom que o Legislativo participe da execução orçamentária, não só
votando,  aprovando  a  peça  orçamentária  anual,  mas  também  podendo  indicar
serviços, obras que porventura o Poder Executivo Municipal, às vezes, não programa e
não consegue fazer esse apanhado, esse refinamento, vereador é aquele que está no
bairro, que escuta o tempo todo a população.

Então eu vejo com bons olhos, acho que é importante fazer o debate e deixo
aqui então esta observação em relação ao orçamento participativo, que é de fato a
escuta qualificada e a participação qualificada do cidadão. Obrigado.

SR.  VEREADOR ZÉ  CARLOS: Tem alguma coisa  para  responder,  vereador
Cecílio Santos? Porque se você for no… Não, exatamente, aqui... é claro, aqui está…
vem  escrito  aqui  no  parágrafo[sic] 4º,  do  artigo[sic] 11,  que...  “se,  até  20  de
novembro ou em até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso III deste
parágrafo, a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto de lei, o remanejamento
será  implementado  por  ato  do  Poder  Executivo,  nos  termos  previstos  na  lei
orçamentária anual.”

É o que eu estou falando, nós estamos fazendo a alteração na Lei Orgânica
agora e depois nós vamos fazer o projeto deliberando o ordenamento como é que nós
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vamos fazer isso.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Obrigado,  vereador  Cecílio
Santos, obrigado a participação de todos os vereadores.

Eu gostaria de saber se existe algum tipo de pergunta do... através do e-mail?
Não tem nenhuma… chegou. Eu abro também aos presentes, aqueles que quiserem
falar, por favor, aqui à esquerda. Alguém gostaria? Por favor, quem se... se inscrevam.
Não?  Ninguém  tem  interesse?  Vereador Zé  Carlos,  o  senhor  queria  fazer  algum
comentário  sobre  esse  assunto  mais?  Alguma  coisa  que  o  senhor  considere
importante?

SR.  VEREADOR  ZÉ  CARLOS:  Não,  presidente,  eu  estou  satisfeito.  Eu  só
espero que todos os vereadores nos ajudem a hora que a gente for elaborar isso, para
que tenha celeridade, inclusive, no uso dessas emendas, seja mais célere possível para
a gente não deixar para o ano seguinte.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Tendo  em  vista  termos
percorrido todo o processo… todo o devido processo legal e lembrando a importância
desse projeto: são R$ 70 milhões, dividido por vereadores dá dois milhões e cento e
poucos mil reais por cada vereador, então é de grande importância para nossa cidade,
sim, para--

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone] 

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Para  emenda,  isso,  para
emenda,  exatamente,  para  emendas,  para  manutenções,  para  saúde  do  nosso
município.

Então  tendo  essa...  tendo  cumprido  todo  o  rito,  declaro  encerrada  a  17ª
Audiência Pública, promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade.

Em seguida,  antes de abrir  a próxima audiência,  senhor  presidente,  público
presente,  eu  gostaria  de  lembrar  aqui  nessa  tarde  aqui  do  nosso  amigo  que  se
recuperou,  saiu  do hospital  na  semana passada,  nós estivemos presente com ele,
vereador Professor Alberto, desejar para ele, vereador Professor Alberto, aqui todos
nós  juntos  aqui,  uma recuperação  positiva,  que  você  possa  nos  prestigiar  o  mais
rápido possível com a sua presença aqui neste Plenário, que para nós sempre foi de
grande importância estarmos juntos e ainda nós estamos aqui torcendo por você.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Se me permite, presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Pois não.

SR.  VEREADOR ZÉ  CARLOS: Já  que  o  senhor  falou  o  nome do  vereador
Professor Alberto, hoje ele estará na Sessão aqui, presencialmente, conosco. 

Então eu gostaria de pedir para os vereadores, nós vamos... ele vai sentar lá
naquela  mesinha  lá,  bem  separado,  eu  gostaria  que  os  vereadores  não  se
aglomerassem, ir lá abraçá-lo, esse tipo de coisa, conversasse um pouco distante, né?
Que ele está se recuperando, vai ter um fisioterapeuta junto com ele. 

Então eu só pediria para os vereadores... aquela porta vai ficar fechada, lá em
cima também, não vamos ter passagem de pessoas ali, porque ele vai ficar naquela
mesa ali, vou pedir para o dono daquela mesa encarecidamente--
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SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Vereador Paulo Gaspar.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: É o vereador Paulo Gaspar?

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: É.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Eu não sei se é o  vereador Paulo Gaspar, mas
pedir emprestada essa mesa dele hoje para que o  vereador Professor Alberto possa
participar da Sessão.

Então  ele  vai  estar  conosco  hoje,  só  peço  aos  vereadores  que  não...  sem
aglomeração para aquele não… não sinta  aí os problemas referentes à segurança na
questão da saúde dele.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, presidente.

Bem-vindo, Professor Alberto, para nós é motivo de grande alegria essa notícia.

– Audiência encerrada às 14 horas e 54 minutos.

[fim da transcrição]

         Carmo Luiz

PRESIDENTE
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