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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  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Bom  dia
novamente a todos.

Declaro aberta 26ª Audiência Pública promovida pela Comissão de Constituição
e Legalidade para debater o  Projeto de  Lei  Complementar nº 63/2021,  Processo nº
234.475, de autoria do Prefeito Municipal, que "dispõe sobre a estrutura da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e dá outras providências".

Cumprimento aqui o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella — muito
bom dia,  secretário  —;  cumprimentar  também  o  diretor  financeiro  da  Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, José Luiz Geremias; e cumprimentar o assessor técnico
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da Secretaria de Serviços Públicos, Paulo Henrique da Silveira Camargo.

Nós  temos  aqui  a  presença  novamente  do  vereador  Luiz  Rossini,  líder  de
governo, do vereador Paulo Bufalo, da vereadora Guida Calixto e da vereadora Mariana
Conti, bem como o vereador Cecílio Santos e o vereador Higor Diego.

Eu passo agora ao secretário de  Serviços  Públicos, Ernesto Paulella, para que
faça as suas considerações.

Nós  vamos  primeiramente  combinar  aqui  como nós  vamos proceder  aqui  a
audiência pública, como vai ser a dinâmica: nós vamos passar já, na sequência, então
ao secretário de  Serviços  Públicos,  Ernesto Paulella —  secretário,  o senhor fique à
vontade  para  fazer  suas  considerações  e  explanações  necessárias  — e  depois  nós
vamos  passar,  seguinte,  às  perguntas  dos  vereadores  aqui  presentes,  depois  do
público ou questionamentos, se nós tivermos aqui, através do Portal da Câmara.

SR. ERNESTO DIMAS PAULELLA: Bom dia a todos. 

Quero  cumprimentar  o  presidente  dessa  audiência,  o  vereador  Rodrigo  da
Farmadic, igualmente cumprimentar os senhores vereadores aqui presentes, vereador
Paulo Bufalo,  vereadora Guida Calixto,  vereador Cecílio Santos, a vereadora Mariana
Conti, o vereador Higor Diego e o vereador Luiz Rossini.

Bem, vereador Rodrigo da Farmadic, esse projeto de lei, ele tem um significado
importante para a cidade de Campinas. A Secretaria de Serviços Públicos é a secretaria
que cuida da manutenção da cidade, ela não é uma secretaria de realização de obras,
mas, sim, de obras que impactam na qualidade e na boa manutenção da cidade, ela é
uma secretaria muito abrangente, ela trabalha na área do pavimento, a manutenção
do pavimento asfáltico, ela atua na área da limpeza pública que vai da coleta de lixo à
limpeza de ruas, à limpeza de bueiros, limpeza de feiras e a destinação final desses
resíduos, a secretaria também atua na área de parques e jardins, na construção e na
manutenção de áreas verdes da cidade.

E,  nesse  sentido,  a  secretaria,  neste  momento,  ela  precisa  muito  de  uma
adequação  estrutural  e  essa  adequação,  ela,  obviamente  servirá  a  população  no
sentido de que o cidadão possa ter uma qualidade melhor dos serviços públicos que
são prestados. Basicamente, vereador Rodrigo da Farmadic, implica na criação de um
cargo de diretor, que é o de iluminação pública. Nós estamos trabalhando a PPP da
iluminação pública, que deve… a abertura deve ser feita, das propostas comerciais, em
novembro, e será feita na Bolsa de Valores, na B3, em São Paulo.

Essa PPP foi toda feita em conjunto com a Caixa Econômica Federal, todo o
projeto econômico-financeiro foi feito pelo Banco Mundial, através do IFC, e o projeto
técnico da iluminação pública, que basicamente transforma toda a iluminação em LED,
que poderá levar a uma economia de energia de até 80%, e derrubar os custos com
energia pela metade, ou mais, dependendo da eficiência do LED.

O  projeto  técnico  desenvolvido  pela  Caixa  também,  através  de  consultores
renomados no Brasil, a escolha foi da Caixa, está agora em fase final da elaboração do
edital, que será objeto então de avaliação comercial na Bolsa de Valores.

Esse projeto, vereador Rodrigo da Farmadic,  propõe ainda a criação de oito
coordenadorias  departamentais  para  atuar  basicamente  nas  subprefeituras  e  nas
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administrações regionais, que hoje não dispõe de uma coordenação administrativa.

E a criação de 17 chefias de setores. Setores que, no caso da secretaria, são
configuradas como oficinas, como parques. E, vale dizer, que esses cargos só podem
ser ocupados por servidores concursados, estáveis, da Prefeitura.

Então, o grande objetivo dessa reestruturação é o de dar, fornecer um serviço
melhor para o cidadão, para que ele tenha respostas mais rápidas e mais assertivas
sobre os serviços que são oferecidos pela área pública municipal.

Então, basicamente, vereador, o projeto basicamente trata disso, e eu quero
dizer que ele é extremamente importante para a cidade, para melhorar e qualificar os
serviços públicos municipais.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Obrigado,
secretário, pela exposição do projeto, tão importante para a cidade, e isso é salutar
que  a  gente  venha  a  discutir  em audiência  pública,  para  que  a  gente  possa  dar
transparência do processo legislativo sobre as ações do Poder Executivo.

Eu  passo  agora  já  a  palavra  aos  vereadores  que  desejarem  fazer  as  suas
considerações, seus questionamentos. E peço para que se atenham. Nós temos aqui no
Regimento  o  prazo  de  três  minutos  para  que  seja  feito  esse  questionamento.  É
evidente  que  para  que  seja  feita  a  argumentação,  talvez  nós  precisamos  que  se
estenda, mas nós temos ainda mais três audiências públicas. 

Então  eu  peço  que  se  atenha,  quem  quiser  fazer  qualquer  tipo  de
questionamento, que, se possível, se atenha a esse prazo. Depois nós vamos ter a
réplica, e se for o caso a tréplica, para que sejam feitas as respostas.

Passo agora à primeira vereadora inscrita, a vereadora Mariana Conti, para que
possa fazer os seus questionamentos e as suas considerações, vereadora.

SRA.  VEREADORA MARIANA CONTI:  Eu  prometo  que  eu  vou  tentar  ser
rápida,  vereador  Rodrigo  da  Farmadic.  Obrigada.  Bom,  quero  cumprimentar  aí  a
vereadora  Guida  Calixto,  que  eu  não  cumprimentei,  aos  vereadores,  a  secretaria,
cumprimento a todos os trabalhadores, servidores aí da secretaria.

Bom, a primeira questão que eu acho que é importante, porque questão de
cargo, toda vez que a gente vem… reestruturação, criação de novos cargos, não dá
para a gente tirar o… digamos assim... o antecedente. Esse é um tema recorrente na
cidade de Campinas, esse é um tema presente. 

Nós já passamos, na gestão passada, por um processo de uma investigação do
Ministério Público sobre a natureza e os procedimentos que estão... sobre o qual foram
regidos os cargos aqui na cidade de Campinas, uma investigação do Ministério Público
que  apontou  uma...  muito  detalhado,  com  uma  série  de  coisas  até  talvez  até
cômicas... se não fosse trágico, seria cômico, né? Enfim… Nós já tivemos um processo
de  uma  condenação  do  ex-prefeito  por  conta  do  elevado  número  de  cargos
comissionados, um ex-prefeito que terminou seu mandato com recurso. Então toda vez
que  a  gente  discute  criação  de  novos  cargos  em Campinas  não  dá  para  a  gente
descontextualizar.

Nós tivemos no início da gestão do atual prefeito, da gestão Dário, nós tivemos
um projeto de lei que chegou a esta Casa sob o argumento de que ia reestruturar todo
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o processo da gestão pública, digamos assim, ia reestruturar, foi um projeto que foi
aprovado por esta Casa… eu votei  contra,  vereador Paulo  Bufalo,  vereadora Guida
Calixto, enfim, nós votamos contra o projeto, mas esse projeto foi aprovado.

Então a primeira  sensação que  eu tenho é uma estranheza… quer dizer,  no
mesmo ano, sei lá… poucos meses depois, chega um novo projeto que reestrutura
novamente uma secretaria como a Secretaria de Serviços Públicos. Por que é que essa
restruturação não foi contemplada naquele projeto anterior? A primeira questão. 

A segunda questão, é que naquele momento a justificativa que foi colocada,
inclusive, apontada pelo governo, pela base, foi que aquele projeto estava, digamos
assim,  reduzindo  o  número  de  cargos.  Nós  questionamos  isso,  problematizamos,
porque enfim a redução era uma redução — na nossa opinião — fictícia, mas me causa
estranheza  também  que  poucos  meses  depois  uma  secretaria  que  não  estava
contemplada naquele projeto anterior venha novamente com uma nova estrutura e
criando  novos  cargos  aí...  Independentemente,  criando  novos  cargos  e  mesmo  a
questão das chefias. 

Então  assim  contextualizando  isso  no  nosso  histórico  e  pensando  que
recentemente  nós  tivemos  esse  projeto  de  lei  aprovado,  eu  gostaria…  meu
questionamento é muito objetivo: por que fazer... por que essa reestruturação não
estava contemplada no projeto anterior? E se vocês — assim — não acham que é
estranho… Enfim, se essa estranheza não é partilhada… Não é um questionamento só
para  a  secretaria,  mas  para  os  próprios  vereadores  aqui.  Quer  dizer:  se  a  gente
aprovou — a gente não, eu votei contra — mas se esta Casa aprovou um projeto de
reestruturação sob o argumento da diminuição e aí poucos meses depois vem um novo
projeto que cria novos cargos. 

Então essas são as minhas considerações sobre esse tema. Obrigada.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Obrigado,
vereadora Mariana Conti.

O próximo agora é a vereadora Guida Calixto, que é membro da comissão. Tem
a palavra por três minutos para poder fazer os seus questionamentos.

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: Bom dia, presidente, vereador Rodrigo
da Farmadic, vereador; bom dia à vereadora Mariana Conti; vereador Higor Diego;
vereador Paulo Bufalo; vereador Cecílio Santos... vereador Luiz Rossini — está ali? —;
ao secretário e demais servidores tanto da secretaria, como também desta Casa.

Bom quero para tentar também ser econômica no tempo, porque a gente tem
também várias audiências hoje, reforçar um pouco isso que a vereadora Mariana Conti
falou,  até  porque,  secretário,  a  gente  analisou  aquele  projeto  anterior  que  foi
apresentado sobre a reestruturação dos cargos, que vinha ali com uma justificativa
que estava atendendo uma decisão do TJ; e quando a gente analisa o processo, a
gente  viu  que  teve  uma  decisão  ali  naquele  projeto  apresentado  que  não  estava
correspondendo à decisão judicial, e para mim isso, futuramente, a gente pode ter
problemas por isso, inclusive, nós… Eu também me posicionei contrário.

Então a gente também meio que fica preocupado com isso, porque é que ali já
não foi resolvido isso? E ali também na decisão do  Tribunal falava-se que teria que
resolver tanto  da Administração  Direta como da  Autarquia, da  Rede Mário Gatti,  e
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depois que veio o projeto apresentado e cai por terra aquela discussão de que estava
apresentando um projeto com menos cargos,  enfim, então a gente viu que não se
concretizou a justificativa ali.

Então,  a  gente  fica  preocupado  mesmo com isso,  mas  também tem outras
questões  aqui  que  eu...  são  dúvidas  mesmo  também,  eu  quero  mais  uma  vez
reafirmar  que  eu  concordo  com  os  questionamentos  apresentados  pela  vereadora
Mariana Conti e que são dúvidas também, mas eu também quero também colocar, por
exemplo,  essa  questão  das  Subprefeituras  e  das  Administrações  Regionais,  é  para
entender também. Nós tivemos aí uma reorganização de duas novas Subprefeituras
recentemente e aí se mantém as Administrações Regionais? Aí eu queria entender, isso
não estimula, enfim, eu concordo que são regiões grandes, principalmente a região do
Campo  Grande,  onde  eu  tenho  bastante  afinidade  também e  que  demanda  uma
estrutura do serviço público, mas eu não entendi essa lógica, então acho que seria
importante a gente poder debater isso um pouco.

E  a  questão  também da estruturação  das  outras  Administrações,  eu estava
conversando isso um pouco com o vereador Paulo, talvez acho que ele consiga explicar
isso melhor, mas é isso, me parece que a gente vê uma atenção e é óbvio que se tem…
tem que  ter  uma atenção  especial  para  as  Subprefeituras,  porque  ela  é  todo  um
sistema de organização um pouco mais... que demanda um pouco mais de estrutura,
de  atenção,  mas  isso  a  gente  sabe  também  que  temos  regiões  que  são  muito
extensas, regiões que são muito complicadas, que tem uma organização geográfica ali,
por exemplo, a Regional 7, a Regional 6, são regiões... quando eu falo Regional 6, eu
falo também aquela parte da Sul ali, Campo Belo, aquela região muito extensa, que vai
lá da faixa da Santos Dumont e vem, enfim, então, eu queria também entender um
pouco isso.

E essa questão dos cargos é algo que nos preocupa mesmo, porque a gente faz
a defesa do cargo público, do concurso público, a gente faz essa defesa e a gente não
quer que, de fato, ocorra aí toda a precarização, mas a gente fica antenado nessa
reestruturação, porque é que não aconteceu lá atrás e vem mais uma vez em um outro
projeto pautando isso.

Acho que é isso. Obrigada.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Obrigado,
vereadora Guida Calixto.

Eu passo agora a palavra ao vereador Paulo Bufalo, que também é membro da
Comissão  de  Constituição  e  Legalidade,  para  que  faça  suas  considerações  e
questionamentos.

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Vereador Rodrigo da Farmadic e secretário,
diretor, já gostaria de agradecer a presença.

Vou ser econômico porque eu estou sendo chamado em uma outra atividade,
então eu vou fazer os questionamentos e já peço desculpas, depois eu acompanho a
gravação, enfim, o pessoal da bancada aqui da... pode colher essas informações.

Bom, então, não vou ser repetitivo, mas assim como a vereadora Guida Calixto,
falar o seguinte, sobre essa questão da estrutura das Subprefeituras e Administrações
Regionais no projeto. A Subprefeitura, nas definições ali das suas tarefas, foram... ela
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de fato foi  muito bem detalhada, assim, o que nós não vimos nas  Administrações
Regionais, parece que está um pouco mais… estão mais dispersas. Tendo em vista isso
e a atual  situação das próprias  Administrações,  nós sabemos muito bem  que está
esvaziada, assim, seus quadros, enfim, há uma tendência de elas desaparecerem e nós
termos que batalhar para ter Subprefeituras que vão atender regiões maiores, que vão
estar melhores estruturadas, como é que é isso? Porque isso reflete um pouco, no meu
ponto de vista,  as definições ali refletem um pouco a realidade que nós temos hoje,
isso é uma questão.

A segunda é que eu percebi: nas atribuições das secretarias há um artigo, que
eu  não  sei  exatamente  qual,  mas  que  diz  o  seguinte:  mediante  a  repasses
orçamentários  a  secretaria  fará  programações  de  serviços  para  outras  secretarias.
Bom, eu não sei exatamente se isso ocorre hoje, se tem empenho orçamentário de
outras secretarias que demandam da  Secretaria de  Serviços  Públicos e se não seria
melhor  que  isso  estivesse  no  próprio  orçamento,  no  Plano  Plurianual  como  uma
definição, é a Secretaria de Serviços Públicos responsável por algumas tarefas, ela já
tem isso sem ter que fazer esse processo de compensação. 

E, nessa linha também, o nosso velho problema das escolas estaduais porque
geralmente a gente tem como resposta — eu estou falando isso, menos como vereador
e mais como professor —, de uma escola onde vive demandando uma poda de grande
porte, por exemplo, a roçada, enfim, e sempre nós esbarramos nisso: “Mas é uma
escola estadual, como é que fica?” Então, como tratar disso? Não seria o caso de nós
já ampliamos essas finalidades na própria legislação e passar a contar que nós temos
que cuidar desse território da própria escola estadual? Estou falando ‘escola’, mas há
de ali ter outros próprios aí e eu percebi que nós estamos reforçando esse caráter dos
próprios municipais.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Obrigado, vereador
Paulo Bufalo.

Agora passo a palavra ao vereador Cecílio Santos, que também possa fazer os
seus questionamentos e considerações.

SR.  VEREADOR CECÍLIO SANTOS: Bom dia, vereador Rodrigo da Farmadic,
secretário Ernesto Paulella, demais diretores, públicos que nos acompanha, vereadores
e vereadoras presentes aqui acompanhando esta audiência pública.

O secretário comentou sobre a questão da iluminação pública, acho importante.
A gente andando por aí tem muitas situações que realmente carecem da alteração, da
mudança da iluminação, até para garantir segurança também. A iluminação a led, ela é
muito  melhor,  o  senhor  mesmo  explicou,  mais  econômica.  Quiçá  a  gente  possa
alcançar,  já que é um projeto  arrojado, inclusive vai para a bolsa de valores, para
energia fotovoltaica, que o nosso país aqui, na cidade, é uma iluminação tão boa, do
sol, e que a gente possa aproveitar isso também, inclusive a gente tem um projeto de
lei tramitando na Casa sobre essa questão.

Mas em relação ao projeto, secretário, da estruturação… Quero, antes de fazer
a pergunta,  também fazer um comentário sobre as chefias de setores. A gente sabe
que é importante as pessoas que estão em cargos de chefia que conheçam e que
estejam na estrutura da prefeitura, portanto, o senhor disse aqui que serão servidores
de carreira, isso nos tranquiliza, de certo modo, mas a gente  acompanha e tem a
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atenção muito nessa estruturação dos cargos, quem é que vai ocupar esses cargos
que, de fato, o serviço funcione e funcione adequadamente.

Aliado  a  isso,  nós  temos  acompanhado,  e  eu  tenho  cobrado  muito  senhor,
serviços que demoram para serem executados e recentemente tive uma reunião com o
senhor e o senhor me explicou das equipes. Então, serviços como poda de árvores, por
exemplo,  tem um represamento na cidade… e o projeto trabalha nessa questão das
coordenadorias,  são  oito  coordenadorias,  17  chefias  de  setor,  mas é  preciso,  sem
dúvida nenhuma, uma atenção para que esses setores estão estrangulados tenham
pessoal, tenham gente que possa fazer, ou seja feito mutirões e que possa dar vazão a
isso.

Em relação, ainda, aos setores, eu não percebi se está contemplado a questão
da unidade recicladora de materiais. Eu até aproveito o ensejo, vereador Rodrigo da
Farmadic, um parêntese breve, para perguntar ao secretário se vai voltar a fazer a
britagem do material, porque é importante. Aquilo não é um resíduo, simplesmente, é
um  material  que  pode  ser  matéria-prima,  inclusive,  para  os  serviços  que  são
executados na Prefeitura.

Por fim, quero também corroborar com as perguntas que foram feitas aqui pela
vereadora  Mariana Conti  e  os  demais  vereadores,  e  finalizar  dizendo que  é  muito
importante  essa  questão  das  Subprefeituras  e  as  Regionais,  porque  pelo  que  eu
entendi  no  projeto,  a  Subprefeitura,  ela  tem  estrutura  administrativa,  inclusive
incorporando outros serviços, e a Regional faz a parte operacional.

O problema, no caso da 13, especificamente onde eu moro, na região do Campo
Grande,  a  gente  chega lá  e  o  administrador  regional  diz:  “Olha,  eu só  tenho um
caminhão, eu só tenho uma equipe”, entende? Então, isso é um problema muito sério.

E o projeto discorre um pouco mais sobre a estrutura, mas a parte operacional
efetiva, a  gente  não  tem essa  percepção.  Esse  é  o  meu questionamento,  o  meu
comentário. Obrigado, vereador Rodrigo da Farmadic.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Obrigado, vereador
Cecílio Santos.

Passo agora ao  vereador Higor Diego, que é membro da comissão, para que
possa fazer os seus questionamentos e considerações também, vereador Higor Diego.

SR.  VEREADOR  HIGOR  DIEGO: Bom  dia  a  todos,  bom  dia  secretário,
funcionários, assessores aqui presentes, aos vereadores. Gostaria, mais uma vez, de
deixar consignado as minhas considerações ao presidente da Comissão de Constituição
e Legalidade, o vereador Carmo Luiz, que não pôde estar presente, secretário, devido
a  um  acompanhamento  ao  seu  pai,  que  foi  fazer  um  procedimento  médico,  e  o
vereador  Rodrigo  da  Farmadic  conduz  de  maneira  brilhante  essa  reunião…  essa
audiência pública.

Secretário,  eu  acho  o seguinte.  Sabe… aqui,  o  Dário,  no início  do  ano,  ele
assumiu um compromisso de campanha e concluiu, que foi a redução dos cargos. Nós
aprovamos,  isso  caiu  bem para  o  município,  caiu  bem para  o  Executivo,  para  o
prefeito.

E  queria  deixar  claro  para  o  senhor,  que  o  senhor  tem aqui…  condição  de
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reestruturar  quantas  vezes  o  senhor  achar  necessário,  porque  a  gente  quer  que
funcione. Se o senhor achar que esse projeto ainda precisa de alguma outra… manda
de novo, a gente não tem vergonha, a gente não tem vaidade nenhuma.

O senhor, na questão de secretário, que eu chamo de professor aí, porque dá
aula em serviços públicos, com tantos anos aí de experiência. Então eu acho legal essa
reestruturação, isso vai de encontro muito do que a gente na rua está vendo.

Por exemplo: no bosquinho lá, o Ferdinando Tilli, do Parque Valença. A gente
está com um número, é um dos exemplos, como outros. A gente está com um ou dois
funcionários  apenas,  com uma  estrutura  tão  grande.  E  colocar  os  funcionários  de
carreira, que entendem, que estão há muitos anos, entendem esse processo, eu acho
fundamental, vai ajudar sim a população, vai ajudar a organização.

E eu queria deixar claro para o senhor que estamos aqui à disposição, quando o
senhor  precisar,  para readequar,  quantas vezes for  necessário,  está bom? Eu acho
que… “Poxa, fizemos esse, vereador”, mas ainda precisa mudar, ou precisa diminuir, ou
precisa mudar alguma coisa, manda para a gente aqui. A gente está de portas abertas
para o que for melhor para a comunidade. Está bom, secretário?

E demais, a questão da Subprefeitura, eu acho que o vereador Cecílio Santos
falou aí. A gente… o governo passado, a gestão passada adotou uma linha de política
das Subprefeituras. Ela, infelizmente, é boa para quem tem essa influência. Para quem
não tem, ela não é tão boa quanto eu, mas aí  pega a fila  e chora,  fazer  o quê?
Chegando agora. Mas é assim mesmo.

E  deixar  claro  aqui  registrado  que  não  é  boa,  não  é  legal.  Já  falei  para  o
prefeito, falei para o governo. Esse tipo de modelo de gestão eu acho que deveria estar
mais… o senhor deveria estar mais... de uma pessoa mais próxima do senhor à frente,
não sei a proximidade, peço até perdão. Eu digo também da 13, para que a gente
conseguisse fazer as coisas.

Mas toda vez que eu procurei o senhor eu não tive problemas, as demandas
foram atendidas, então dá para fazer. A única diferença é que o caminho, às vezes, é
outro,  mas  deixar  claro  que  eu  acho  importante  também.  Desde  que  esteja
funcionando e atendendo a população, a nossa vaidade política a gente deixa de lado e
foca na necessidade do povo que é isso que eles querem.

Eles, sinceramente, secretário, eles não querem saber se vai aumentar 12, 24,
48, pelo menos o povo que eu converso, eles querem que funcione... Poxa, vereador
Higor Diego, está legal; poxa,  vereador Higor Diego, olha está funcionando… agora
está acontecendo.

Então eu conversando com a população, eles querem que a máquina pública
atenda  as  demandas,  cabe  nós  aqui  construir  projetos,  votar,  discutir  a  melhor
maneira.

Então estamos à disposição aqui do senhor, está bom? Conte comigo no que for
necessário.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Eu  retorno  a
palavra à vereadora Mariana Conti, solicitou para que faça um complemento dos seus
questionamentos.

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
9 de 20 C

M
C

T
R

A
20

21
00

04
5

Assinado com senha por RODRIGO LUIS DE BARROS ALMEIDA.
Documento Nº: 130883-6384 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=130883-6384

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 26ª Audiência Pública de 2021, realizada em 15 de setembro, às 10h53,
no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

SRA.  VEREADORA  MARIANA  CONTI:  Obrigada,  vereador  Rodrigo  da
Farmadic.

Eu  pedi  mais  dois  minutinhos,  eu  só  queria,  antes  de  fazer  os  meus
questionamentos, eu acho que tem uma questão, que a gente... uma questão que é
uma questão de cultura. Acho que a gente não pode naturalizar o fato de que um dos
grandes desafios no Brasil é que os serviços, eles funcionem independentemente de
influência política. Essa é uma mudança cultural necessária, importantíssima e acho
importante que a gente não naturalize isso.

Bom, a questão que eu me inscrevi para discutir foi em relação exatamente à
melhoria dos serviços. Nós temos visto… vereador Paulo Bufalo mencionou e isso me
recordei  e fiz  questão de me inscrever para discutir  isso. O vereador Paulo Bufalo
mencionou que, na verdade, as subprefeituras, as ARs, quando a gente vê no ponto de
vista dos cargos operacionais, de servidores de carreiras,  eles estão completamente
esvaziados, principalmente nos cargos operacionais. 

A gente viveu isso de uma forma dramática durante o período da pandemia,
quando,  por  conta  de  uma  medida  sanitária  importante,  houve  a  suspensão  do
trabalho dos reeducandos. Nós tivemos… Isso foi uma questão dramática porque em
meio a uma pandemia, uma medida sanitária importante, necessária, mas o fato é que
não havia funções... pessoas, pessoal, dentro das subprefeituras, dentro das ARs, para
conseguir  fazer  o  trabalho  operacional.  Nós  vivenciamos isso,  tanto  que  houve  os
mutirões que juntaram todos os trabalhadores que estão em diferentes ARs, diferentes
subprefeituras  para  fazerem  um  calendário  porque  havia  uma  falta  completa,  e
sobretudo, e para além disso, da falta, do esvaziamento, também existe uma questão
de que como faz muito tempo que não têm novas contratações, esses trabalhadores
são muito… já são de uma idade avançada, que exigia no contexto pandêmico medidas
sanitárias importantes, quer dizer muitos com comorbidades. 

Então,  na verdade,  assim,  de fato,  existe  uma demanda para melhoria  dos
serviços públicos. A questão que eu coloco aqui, na verdade, o projeto de lei, ele cria
nove  cargos:  um  cargo  diretor  e  um  cargo  de…  e  oito  cargos  de  coordenador
departamental e 17 funções de confiança... mas assim, os cargos que estão sendo
criados  são  cargos  de  gestão:  coordenador  departamental…  Não  imagino  o  que  o
coordenador departamental vai fazer… Eu não sei… Acho que pode ser até um desvio
de função, ficar... fazendo… roçando as praças, não imagino que seja isso. Então…
posso estar equivocada, se eu estiver equivocada, vocês nem corrijam, mas me parece
que isso até daria desvio de função.

Então a demanda que existe para melhoria dos serviços públicos, na verdade,
me parece que está sendo,  digamos  assim, há uma certa... um certo... como posso
dizer?  Existe  uma demanda,  mas  o que esse projeto  cria  não atende a demanda.
Então, na verdade, se está mirando no local… Embora a gente saiba que muitas vezes
no argumento isso apareça, vai melhorar a vida, vai melhorar o serviço, não sei o quê,
mas  eu  acho  que  está  tendo  uma  certa…  um desvio  aí  do  foco  sobre  qual  é  a
verdadeira demanda e nós vivemos isso  de forma dramática,  as  pessoas... Eu acho
que  todos  os  vereadores  sentiram  isso,  pessoas  falando,  ligando,  mandando
mensagem sobre um  ato,  as condições, ainda mais  em um  momento de  pandemia,
com possibilidade de chuvas, com possibilidade de dengue, enfim, isso tudo coloca
uma urgência, eu acho que--
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SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Obrigado,
vereadora.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: --que um projeto, para atender, deveria
mudar de foco.

Esse é o meu questionamento.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Obrigado.

Passo agora a  palavra  ao vereador  Luiz  Rossini,  que é  líder  de governo do
prefeito Dário Saadi aqui na Câmara, que possa também fazer as suas considerações e
os questionamentos que achar pertinentes.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Obrigado, vereador Rodrigo da Farmadic, que
preside essa Audiência Pública. Cumprimentar o nosso secretário Ernesto Paulella, o
Paulo, o Geremias, vereadores.

Primeiro,  uma  contextualização,  eu  participei  da  primeira  reforma
administrativa, feita no governo Chico Amaral, participei porque era vereador à época.
Está certo? Essa reforma ela perpassou o governo do PT, os governos velhos e houve
sob ela aquela estrutura, inclusive apontamentos do Tribunal de Contas, enfim, o Jonas
enfrentou isso, até pressionado, fez uma readequação que depois a ação que foi feita
ela  dizia  a  respeito  principalmente  à  descrição  das  funções  que  estavam  sendo
exercidas por  cargos em comissão,  se procurou ajustar no projeto que veio  agora
atendendo lá às diretrizes da ação de inconstitucionalidade, feito aquela readequação
no início do ano.

Eu, sinceramente não sei porque é que não se fez naquele momento também
essa... incluiu a questão da Secretaria de Serviços Públicos.

Agora,  eu  acho  que  essa  estrutura  hoje  vigente  ela  atende  o  conceito  da
descentralização,  a  cidade  é  dinâmica,  ela  cresce,  a  população  aumenta,  os
equipamentos  públicos  também  aumentam,  então  invariavelmente  de  tempos  em
tempos você tem que fazer um ajuste da estrutura da máquina a cada momento da
cidade.

As Subprefeituras, com a criação da Subprefeitura do Ouro Verde, do Campo
Grande,  também  acabaram  incorporando  outras  funções  para  além  daquela  da
manutenção, do cuidado do dia a dia da cidade, que obviamente exige que elas sejam
estruturadas. Eu acho que isso, dentro do princípio da descentralização, é necessário,
quanto mais serviços a gente levar mais perto da onde o cidadão mora, ele não ter que
vir para o Centro toda hora, é melhor, resolve uma série de outros problemas.

Então, essa dinâmica, na minha ótica, é que até justifica essas adequações que
estão sendo feitas aqui. O que o Paulo Bufalo colocou que a Secretaria de Serviços
Públicos também hoje ela pode prestar serviços à educação e à saúde, porque não tem
lógica, por exemplo, uma escola precisar fazer capinação, poda de árvore, como a
educação tem recursos próprios, ela vivia de manutenção, ela contratava empresas,
dava autonomia para as escolas. Eu acho que incorporando isso à Secretaria com a
possibilidade de transferência de recursos, dá um dinamismo melhor, um planejamento
mais adequado. Isso vale tanto para as unidades de educação quanto de saúde, de
assistência.
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Eu acho que essa lógica o projeto já incorporou. Nós não conseguimos ainda
por  conta  do  Tribunal  de  Contas,  ter  uma autorização  legal  para  que  o  Município
exerça...  execute esse trabalho dentro  das  escolas estaduais,  porque aí  diz  que é
competência do Governo do Estado. E o Tribunal não olha que as pessoas, as crianças
que estão lá  são do município,  não é? Quer dizer… mas,  enfim, tentando dialogar
também com o Paulo, não sei se o Ernesto vai aprofundar em relação a isso.

Eu não estou com o projeto aqui, eu queria só comparar o anexo, o secretário
falou  da  criação  da  Diretoria  de  Iluminação  Pública,  necessária,  importante;  as
coordenadorias  criadas,  se  eu  entendi,  ela…  a  maioria  delas  são  de  natureza
administrativa  e  algumas...  porque  tem novos  parques  que  foram criados hoje  na
cidade, sei lá, “Vida Nova”, “da Juventude” e outros, que também dependem disso.
Quer dizer, essa proposta atende essa dinâmica de criança... de aumento, criação de
novas unidades.

Então, eu acho que é importante essa reforma, essa reestruturação, o fato de
não ter vindo lá em janeiro ou março, não sei, e ter vindo agora, eu acho que não
prejudica o espírito e a importância da alteração.

Então,  eu fiz  alguns comentários  mais  do que questionamentos,  mas que o
secretário possa complementar, se for o caso.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Obrigado, vereador
Luiz Rossini.

Eu  gostaria  de  anunciar  aqui  a  presença  da  Secretária  de  Gestão  e
Desenvolvimento  de  Pessoas,  Eliane  Jocelaine.  Seja  bem-vinda,  muito  bom-dia,
secretária.

Eu gostaria de saber se nós temos alguém aqui do público que gostaria de fazer
algum questionamento. 

Como nós não temos,  eu vou dar  aqui  segmento e ler  um  e-mail que nós
recebemos através do portal da Câmara, do senhor Daniel Rodrigues Santos, ele, no
seu  e-mail,  ele  diz  o seguinte: “A cidade tem feito  empréstimos para honrar seus
compromissos, como por exemplo, as obras do BRT. Esses empréstimos, obviamente,
têm juros. Não seria melhor não aumentar os gastos do município com novas funções
gratificadas, mesmo que esses custos sejam planejados a serem absorvidos por outras
reduções ou aumento de receitas? Acredito os nobres edis pensem nas contas públicas
como devemos pensar nas contas pessoais: se eu faço um empréstimo para pagar
contas, não se deve aumentar os gastos com outras coisas, por exemplo. Uma gestão
de qualidade e que atenta, realmente,  às necessidades da população deveria pensar
nos  pontos  que  levantei”.  Eu  agradeço  a  participação  do  senhor  Daniel  Rodrigues
Santos que nos enviou um e-mail através do Portal da Câmara.

Eu  gostaria  de  fazer  uma  breve,  também,  colocação.  Eu  agradeço  aqui  ao
secretário pela presença, eu sei que também… anunciar aqui também a presença do
nosso presidente da Casa, o vereador Zé Carlos, que se faz presente aqui na audiência
pública.

Secretário, eu, mais uma vez, eu já lhe falei isso pessoalmente, mas eu, de
público, agradecer por ter  aceitado o convite do prefeito Dário para estar à frente
novamente da Secretaria de Serviços Públicos, eu acho que o senhor faz parte já da
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história de Campinas. Eu, falando com o vereador Higor Diego, eu acho que antes de a
gente aprender a andar o secretário já tava construindo o Bosque do DIC 1 há muito
tempo.  Então,  o  secretário  faz  parte…  todos,  praticamente,  todos  os  parques  e
bosques  da  cidade  de  Campinas  tiveram  a  mão  do  senhor  juntamente  com  os
servidores da secretaria… eu tenho certeza que o  senhor tem pensado em valorizar
esses servidores, eu acho que isso esse projeto, ele vem coroar isso, até por conta de
que serão preenchidos por membros e servidores da administração pública que têm na
sua experiência de muitos anos contribuído pelo bem-estar da cidade. Eu acho que o
senhor  tem  feito…  é  mais  do  que  justo  esse  projeto,  o importante  é  fazer  essa
reestruturação. E peço que o senhor — não contempla dentro desse projeto, mas eu
acho que dentro do planejamento da secretaria — que nós possamos ter equipes fixas
para cada Administração Regional e para cada Subprefeitura na medida de que nós
temos a aposentação, vários dos servidores se aposentando que eram responsáveis
por executar esses serviços, os serviços de uma maneira geral, braçais, nós não temos
mais. Eu acho que nós temos, acho que, o último, um dos últimos servidores que
faziam os serviços públicos  de  pedreiro da Regional 12 deu baixa na sua carteira,
agora, nesse último mês.  Então nós vamos debilitados de uma assistência, de uma
mão de obra que nós podemos dizer que é especializada,  são pessoas que estão há
mais de 30, 35 anos no serviço público, conhecem muito bem aonde tem uma galeria,
conhece aonde passa uma galeria da Sanasa, uma rede de esgoto, sabe muito bem.
Então nós precisamos fazer essa estruturação, ela, sim, vinha sendo e vem, até o ano
passado, muito bem servida pelos serviços que eram realizados pelos reeducandos,
por isso nós precisamos desses cargos de pessoas de confiança do senhor à frente dos
cargos de direção de coordenação. Espero que tão breve seja possível nós possamos
contar novamente com essa mão de obra que nós tínhamos dos reeducandos, mas
talvez nós temos alguns que sejam de uma empresa especializada ou contratada para
que sejam fixo, isso, obviamente, não faz parte do escopo do projeto, mas fica comum
uma sugestão.

Eu, mais uma vez, lhe parabenizo pelos serviços, pelos serviços prestados à
nossa cidade há tanto tempo, já desde, eu me lembro, nós conversamos desde o nosso
saudoso  prefeito  Magalhães  Teixeira  teve  a  honra  de  participar  e  trouxe
desenvolvimento para a nossa cidade. 

Então eu, como nós já tivemos aqui as perguntas dos vereadores, tivemos a
participação popular através do portal, eu passo agora, então a palavra ao secretário
Municipal  de  Serviços  Públicos,  Ernesto  Paulella,  para  que possa  responder  os
questionamentos  dos  vereadores,  e  depois  nós  vamos  dar  direito  à  réplica  dos
vereadores,  se  assim  acharem  necessário,  para  fazerem  novamente  os
questionamentos.

SR. ERNESTO DIMAS PAULELLA: Bem, eu queria agradecer as contribuições,
as  perguntas.  Eu  entendo  que  esse  debate,  ele  é  muito  produtivo  para  o
aperfeiçoamento do projeto.

Mas  eu queria,  antes  de  iniciar  aqui  as  respostas,  falar  um pouco  sobre  a
origem desse projeto. Esse projeto, ele vem do Ministério Público, porque a Secretaria
de Serviços Públicos quando foi criada, décadas atrás, ela foi criada por decreto, e o
Ministério Público apontou esta irregularidade, e pediu então à Prefeitura que fizesse a
criação, ou recriasse a secretaria através de lei, e é o que nós estamos fazendo.
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Essa criação da secretaria por lei, exigiu essa readequação de uma diretoria de
iluminação,  de  oito  cargos  de  coordenadorias,  que  apesar  de  administrativas  são
extremamente importantes na coordenação dos trabalhos. E os 17 cargos de chefia de
setor, estão sendo criados para preencher, como o vereador Luiz Rossini bem colocou,
parques, por exemplo, que foram criados. 

A  pessoa está  lá  com a responsabilidade  de  chefiar  aquele  serviço,  abrir  o
parque 6h da manhã, fechar o parque às 9h da noite, trabalhar sábado, domingo,
feriado, e não receber nada por isso. São servidores que estão fazendo isso. Então, é
muito justo que o Poder Executivo, com esta autorização do Poder Legislativo, corrija
essas irregularidades. Então, este é o motivo desse projeto vir agora.

E ele, vereadora Mariana Conti, não fala com o projeto que o prefeito Dário
enviou no começo do ano, porque esta readequação, ela é uma exigência do Ministério
Público,  e  esta  readequação,  a  grande  maioria  das  funções  aqui,  são  restritas  a
servidores, situações que já existem, e nós estamos então, através dele, corrigindo.

Queria dizer também, vereador presidente desta audiência, vereador Rodrigo da
Farmadic, que eu estou na Prefeitura há mais de 40 anos. Para ser mais específico, há
44, e vi muita coisa acontecer. E como servidor público, eu sou uma das pessoas que
mais apoia a presença do servidor na gestão da Prefeitura. E eu tenho espelho, eu olho
para mim.

Então, ao longo desses quarenta e tantos anos, a gestão pública, ela passou por
muitas modificações. E foram modificações, vereador Luiz Rossini, que são advindas de
mudança de postura no mundo.

Eu me lembro de uma que… guardo  lembrança o tempo todo, nos anos 90,
início dos anos 90, e chegou que nem uma bomba — vereador era da CPFL, vai se
lembrar disso —, que era a tal da reengenharia — lembra disso, vereador Luiz Rossini?
— isso caiu que nem uma bomba, tinha que mudar tudo.

Na verdade, a reengenharia, o que é que ela pregava? É um conceito norte-
americano, o que é que ela pregava? Ela pregava a racionalização dos serviços, do
trabalho,  sempre  com o  objetivo  de  atender  melhor  o  cidadão,  mas  havia  muita
resistência em mudar, como há hoje. 

Hoje, o servidor público, em especial... porque isso também acontece no setor
privado, mas mais no setor público, se você propuser que a mesa dele deva mudar de
lugar, eu já não concordo, a não ser que você mostre a ele a importância de mudar de
lugar. E esse foi o grande erro do setor público em todos os níveis: federal, estadual e
municipal. 

Quando eu ingressei na Prefeitura, vereador Luiz Rossini, a cidade tinha 220 mil
habitantes.  A cidade acabava ali  na Anhanguera,  na Amoreiras,  terminava ali,  não
existia mais nada para o outro lado; e em um pouco mais de 20 anos apenas, a cidade
criou dois grandes setores urbanos, que é o Ouro Verde e o Campo Grande. Em apenas
20 anos, a cidade dobrou de tamanho geográfico e populacional.

O  grande  problema é que  a  administração  pública  não  conseguiu  fazer  um
planejamento adequado para dar a estas populações e esses locais a gestão pública
necessária; e sabem por que isso não aconteceu? Por uma razão muito simples — e eu
vivi  isso —, não foi  falta  de planejamento,  não foi  falta  de observação e  nem de
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postura do gestor, foi falta de dinheiro, falta de recurso. Porque criar essas melhorias,
melhorar a qualidade dos serviços, necessariamente implica em gasto público, não tem
outro  jeito  de  fazer  isso  sem que implique em gasto  público;  e  aí  é  a  teoria  um
cobertor curto: você cobre o pé, descobre a cabeça, e assim sucessivamente.

Esta é uma realidade que nós vivemos, os senhores vereadores sabem disso.

Então  nós  só  temos  um  caminho  a  trilhar  que  é  o  da  racionalização  dos
serviços,  melhorar  os  serviços  então buscando melhores formas de gestão.  Eu fui
coordenador do curso de pós-graduação em gestão pública da PUC por 12 anos, sou
ainda professor lá, mas nesses 12 anos que eu coordenei o curso de gestão pública no
lato sensu, eu convivi, vereador Luiz Rossini, com muitos gestores de muitas cidades,
não só da região metropolitana, mas de outras e até de outros estados, e debatíamos
essas questões, debatíamos essas questões nas dissertações e a grande surpresa são
os mesmos problemas, os problemas não mudam, ou seja, nós somos um país que
tem deficiência de recursos financeiros e isto reforça muito mais a necessidade de
racionalizar o trabalho.

Nesse sentido, esse projeto que foi colocado aqui para ser criado por lei, ele
tem esse objetivo de racionalizar mais o trabalho, fazer justiça, porque a figura do
coordenador  em  uma  Subprefeitura,  em  uma  Administração  Regional,  em  um
departamento,  é  extremamente  importante  na  racionalização  dos  trabalhos,  na
otimização dos recursos, por isso ele se justifica.

Foi falado aqui pelos senhores vereadores questões como: por que não cuidar
da escola estadual? Eu fui  notificado alguns anos atrás pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, na forma de advertência e notificação, que eu não poderia gastar
dinheiro público municipal impróprios do Estado, a não ser que houvesse um convênio
com o Estado. Se houver um convênio, o Estado repassa o recurso para o Município
fazer. Procuramos o Estado e o Estado não se interessou em fazer esse convênio.

Então,  esta  é  uma  situação  que  eu  vivo  todos  os  dias  lá,  os  senhores
vereadores sabem, eles levam lá  o problema. Eu não tenho dúvida,  a criança é a
mesma da escola municipal, mas nós temos esse impedimento legal de fazer. Se o
Estado  tem interesse  em fazer  isso,  basta  fazer  um convênio  com o  Município  e
repassar o recurso.

Vereador Paulo Bufalo fez um questionamento no sentido de que as ARs tendem
a desaparecer? Não, eu acho que elas tendem a aumentar. Nós temos Administrações
Regionais que cuidam mais de 60 bairros, enormes. Do ponto de vista da natureza do
serviço, quanto mais descentralizar, melhora a qualidade do serviço prestado, porque
aproxima o cidadão do servidor público. O maior fiscal do servidor público é o cidadão,
quanto mais perto ele estiver, melhor o serviço a ser prestado.

A gente observa hoje, eu ando muito pelos bairros, a gente observa hoje um
nível de qualificação do cidadão, do ponto de vista de conhecer os seus direitos, um
nível de conhecimento elevado, o cidadão hoje ele conhece os seus direitos e cobra do
setor público.

Então,  o  caso  citado  aqui,  Ouro  Verde  e  Campo  Grande,  foram criadas  as
subprefeituras e as administrações regionais continuam. Por que continuam? Porque
elas  são  o  braço  operacional  da  subprefeitura.  A  subprefeitura,  ela  tem um papel
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político-administrativo,  político  no  sentido  de  propor  e  coordenar  políticas  públicas
naquela  área,  de  receber  o  cidadão,  de  conhecer  as  suas  necessidades  e  propor,
obviamente, ao Executivo, essas políticas públicas de mandadas, portanto, elas são e
têm papéis importantes junto ao cidadão.

Bom, eu acho que a tendência é a descentralização, a cada dia eu percebo isso,
vereador Luiz Rossini, com maior nitidez: o cidadão quer o setor público próximo dele,
então, eu acho que isso é uma tendência, o que impede isso de acontecer, e que ainda
conserva uma certa concentração, é a dificuldade de recursos porque descentralizar
exige recursos,  não adianta  nada  eu  descentralizar  se  eu não  colocar  ali  recursos
necessários para que aquela descentralização funcione, de nada vai adiantar, mas eu
acho que é o futuro. E as coisas, vereadora Mariana Conti, nesses mais de 40 anos em
que eu estou na prefeitura e, portanto, na cidade, acontecem no seu tempo, no seu
devido tempo, por mais que nós queiramos que elas sejam antecipadas — eu acho que
todos desejam isso —, mas elas só vão acontecer no seu tempo, no momento em que
houver recurso para isso, houver vontade política para isso e houver, principalmente,
cobrança do cidadão para que isso aconteça.

Nesse  sentido,  eu  espero  ter  respondido,  pelo  menos  de  forma  geral,  os
questionamentos  que  aqui  foram  feitos  e  me  coloco  à  disposição  para  maiores
esclarecimentos.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Obrigado,
secretário.

Eu vou passar agora a palavra para o vereador que desejar fazer uma tréplica
ou alguma consideração. A primeira inscrita é a vereadora Mariana Conti.

SRA.  VEREADORA  MARIANA  CONTI:  Vereador  Rodrigo  da  Farmadic,
agradeço. 

Eu queria dialogar com o que o secretário  colocou porque as pessoas que me
conhecem sabem que eu não consigo não falar,  as  opiniões,  aqui,  então,  eu acho
importantes, até porque essas leituras desses paradigmas, eles têm… a gente está
vendo,  na  nossa  realidade,  que  as leituras  de  mundo,  elas  trazem consequências
objetivas e sérias quando a gente fala da política, não apenas na nossa cidade, mas da
política em nível nacional.

Eu só queria comentar, fazer um breve comentário sobre isso que o secretário
falou  como  servidora  pública.  Eu  sou  servidora  pública,  estudei  na  universidade
pública,  continuo estudando na universidade pública, sou funcionária da universidade
pública, estou afastada porque estou, na minha concepção, servindo o público de uma
outra forma como vereadora.

O secretário falou que haveria uma resistência à mudança do ponto de vista do
servidor público. Essa é uma leitura que ela traz consequências e nós estamos vendo o
que  é  Reforma  Administrativa,  reformas  da  previdência,  enfim.  Eu  discordo  dessa
leitura, e eu acho que é importante e gostaria de me manifestar sobre isso. 

Na verdade,  esses  modelos de racionalização,  eles  vêm de Estados  Unidos,
agora  mais  recentemente,  mas  eram… Alemanha  antes,  enfim.  Esses  modelos  de
racionalidade, eles são importados, vem para o Brasil, e muitas vezes são aplicados
fora… se tenta aplicá-los em um contexto completamente diferente do que é… na onde
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eles foram elaborados.

O  Brasil  nós  temos  uma  questão,  e  eu  acho  que  a  principal  resistência  à
mudança no Brasil não está no serviço exercido pelo servidor público. Basta a gente
ver a importância que teve as universidades públicas, Anvisa, Ibama, enfim, tudo isso
que… todos esses serviços que, de fato, com a sua problemática, não acho que nós
temos que… seja perfeito, que é necessário, existem mudanças que são necessárias, e
poderíamos  mudar  essa…  fazer  alterações  no  serviço  público,  mas  a  gente  viu  a
importância que tem todos esses órgãos em um contexto como a gente viveu.

Basta a gente ver o que é a área da saúde, aqui em Campinas mesmo, o que é
a área da saúde, toda a expertise em termos de vacinação, em termos de… naquilo
que… onde a gente foi mais longe em termos de democratização do serviço público,
que foi o SUS. Talvez o SUS seja a principal experiência de democratização do serviço
público, que foi uma das grandes conquistas aí da constituinte de 88, e que eu digo
isso, reforço isso… imagina a tragédia que nós teríamos se não fosse o SUS. 

Então, na minha opinião, a questão da resistência à mudança não está aí. Mas
existe  uma  questão  que  resiste  à  mudança  no  Brasil  desde  os  tempos  coloniais,
imperiais,  passando  pela  nova  república,  república  velha,  nova  república,  e  que
permaneceu, que é a questão do patrimonialismo e a questão da personalidade da
política, a personificação da política, o patrimonialismo, o clientelismo.

Infelizmente, eu queria discordar do vereador Luiz Rossini, quando falou que a
ação do Ministério  Público  com relação aos cargos comissionados foi  uma questão
meramente de descrição de cargos.

Se você lê… se você faz a leitura do relatório do Ministério Público, e eu fiz essa
leitura, porque inclusive foi um dos elementos de embate que nós tivemos aqui na
legislatura  passada,  a  entrevista  que  foi  realizada  com  relação  aos  cargos
comissionados  na  cidade  de  Campinas,  haviam  coisas…  assim,  quer  dizer,  é  a
naturalização do patrimonialismo. Pessoa que foi entrevistada que falava que estava
exercendo  o  cargo  porque  o  pai  é  amigo  de  deputado.  Isso  está  no  relatório  do
Ministério Público.

Pessoa que foi contratada para ser assessor técnico de secretário, que disse que
não manja nada no assunto, mas o secretário já deu um manual para ele e ele vai ler o
manual para assessorar o secretário. Então, nós sabemos que isso existe. Não estou
falando novidade nenhuma, sabemos que isso existe, e isso permanece como uma
chaga, uma chaga na nossa cidade.

Acho que a gente precisa racionalizar, acho que a gente precisa modernizar, e a
modernização  passa  pela  modernização  dos  serviços  públicos,  a  contratação  de
técnicos,  e  a gente acabar,  fazer  políticas  no sentido  de acabar  com esse tipo de
influência  patrimonial  que,  infelizmente,  é  algo  que  nós  herdamos  da  colônia,
herdamos dos portugueses  — está ali  Raymundo Faoro para dizer  — herdamos da
colônia portuguesa e, infelizmente, é algo que muda e não muda, e às vezes muda
para nada mudar.

Então,  eu queria  fazer essa consideração.  Acho que é importante quando a
gente discute a racionalização da administração pública a gente levar isso em conta.
Obrigada.
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SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Obrigado,
vereadora Mariana Conti.

Passo a palavra agora ao vereador Cecílio  Santos, para que faça tréplica ou
considerações.

SR.  VEREADOR  CECÍLIO  SANTOS:  Só…  rapidamente,  secretário,  nós,
inclusive, nós confabulando aqui, nós faremos uma moção de apelo ao governador,
para  que  retome  essa  discussão  e  faça  então  o  convênio  com  a  Prefeitura  de
Campinas, porque são reclamações constantes, é necessário esse serviço, e é muito
mais prático que o município execute essa tarefa que está aqui do lado, do que ter que
contratar uma empresa, licitar, enfim.

Isso…  a  nossa  parte  aqui,  como  vereador,  nós  faremos,  está  certo?
[ininteligível] público vereador Rodrigo da Farmadic dizer isso; e pedir ao secretário só
que pudesse falar sobre essa questão da Unidade Recicladora de Materiais, que isso é
muito importante para o município, embora esteja um pouco fora da estruturação.

Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Obrigado, vereador
Cecílio Santos.

Agora passo a palavra ao vereador Higor Diego.

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO: Secretário, obrigado pela explanação, como
eu disse uma aula,  né? Uma  aula  para os mais  jovens e os mais  novos,  é muito
importante a presença do senhor aqui e…

[pronunciamento fora do microfone]

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO: É também,  vereador Cecílio  Santos? Se o
vereador  Luiz  Rossini  falou,  imagina  eu? Que ele  fundou os bosques  junto  com o
senhor, o senhor fazia, ele inaugurava. 

Mas gostaria de agradecer, está bom? Se o senhor percebeu eu vim… troquei de
mesa vim para cá, né? Que a oposição aqui está grande, então se não pode com eles,
junte-se a eles... fiquei aqui para escutar o que eles estavam falando. Brincadeira à
parte,  o  vereador  Cecílio  Santos e  a  vereadora Guida  Calixto estão  lá  no  Campo
Grande  também,  então  a  gente  estava  conversando  algumas  ações  em  prol  da
população.

Obrigado e parabéns, tá? Só deixar registrado que nos trouxe mais segurança
para ajudar e aprovar esse projeto. Contem comigo.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Obrigado,
vereadores, pela pela participação.

Eu passo agora então a palavra ao secretário Ernesto Paulella para que faça as
suas considerações finais para a gente dar  o encaminhamento do encerramento aqui
da audiência pública.
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SR. ERNESTO DIMAS PAULELLA: Ok. 

Vereador  Rodrigo  da  Farmadic,  presidente  desta  audiência,  queria  só  fazer
alguns retornos aqui. A vereadora Mariana Conti falou da questão do servidor, eu só
queria deixar claro que eu falei a questão do servidor que ele reage dentro do contexto
que  eu  coloquei  e  não  de  forma  generalizada,  eu  falei  dentro  de  um  contexto
municipal, onde há uma resistência sempre há grandes mudanças, né? A vereadora já
foi buscar a etiologia lá na colônia, tal. Então não foi nesse sentido que eu coloquei.

Queria responder ao vereador  Cecílio Santos que a URM, vereador, ela… nós
tínhamos lá um equipamento, um britador, e esse britador chegou no fim da vida, ele
tem 20 anos. Então assim nós reformamos, reformamos, e agora não tem mais jeito; e
nós estamos providenciando um contrato de locação desses britadores, porque é muito
difícil para a Prefeitura comprar um britador e fazer a manutenção desse britador. As
exigências, licitações, tudo isso dificulta muito. Então nós estamos providenciando uma
contratação de locação de britadores para retomar o serviço de britagem lá na URM. 

Só queria salientar, vereador, que essa usina de reciclagem, eu comecei lá em
1994, fomos nós que iniciamos aquele trabalho e queremos continuar sem sombra de
dúvida.

Para  os  vereadores  que  não  conhecem,  eu  queria  até  deixar  um  convite,
vereador Cecílio Santos, que nós inauguramos uma usina da compostagem que está
em  pleno  funcionamento,  começou  com  o  prefeito  Jonas  e  tem  todo  o  apoio  e
continuidade do prefeito Dário. Essa usina de compostagem, ela está tratando 100%
do lodo de estação de tratamento da Sanasa, lodo de esgoto, e toda a galharia e
material verde gerado na cidade de Campinas.

Nós estamos produzindo hoje 100 toneladas por dia de composto orgânico, que
estão sendo utilizados pela Prefeitura em todos os lugares, por isso nós deixamos de
comprar  adubo  agora,  porque  temos  o  adubo  orgânico  e temos,  com essa  usina,
vereador, um custo evitado com aterro sanitário de [R$] 1,5 milhão por mês, porque
deixamos de levar a  galharia  e esgoto para  aterro  sanitário  e gastamos para operar
essa usina R$ 500 mil por mês. O efeito de sustentabilidade dessa usina é imenso, nós
estamos deixando de gerar gás metano e com isso contribuindo muito para a questão
do aquecimento global.  A usina de reciclagem que nós queremos ter agora tem esse
objetivo também, que é parar de enterrar entulho, ou seja, nós queremos reciclar
100% e vamos chegar a isso.

Eu acho que era isso, agradecendo aí a todos pela atenção, pelas contribuições
e estamos à disposição lá na Secretaria.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Obrigado,
secretário.  Obrigado,  vereadores  e  público  que  nos  assistiu  aqui  nessa  Audiência
Pública, através da TV Câmara, ao público presente aqui que nos acompanha.

E para dar o encerramento, eu gostaria, mais uma vez, agradecer a presença
do secretário  de  Serviços Públicos,  senhor  Ernesto  Paulella;  a  presença do  diretor
financeiro,  Geremias  e  do  assessor  técnico,  Paulo;  agradeço  imensamente  pela
exposição e acredito que a gente cumpriu, mais uma vez, aqui o papel da Audiência
Pública, dando transparência e publicidade ao projeto.

Portanto,  eu  declaro  encerrada  a  26ª  Audiência  Pública,  promovida  pela
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 26ª Audiência Pública de 2021, realizada em 15 de setembro, às 10h53,
no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

Comissão de Constituição e Legalidade e nós vamos dar uma breve pausa agora para
se iniciar a 27ª Audiência Pública.

Muito obrigado a todos.

– Audiência encerrada às 12 horas e 10 minutos.

[fim da transcrição]

 Rodrigo da Farmadic

PRESIDENTE

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
20 de 20 C

M
C

T
R

A
20

21
00

04
5

Assinado com senha por RODRIGO LUIS DE BARROS ALMEIDA.
Documento Nº: 130883-6384 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=130883-6384

https://linksiga.trf2.jus.br

	CMC-TRA-2021/00045

