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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 RODRIGO DA FARMADIC: Muito boa tarde a
todos.

Eu  declaro  aberta  a  27ª  Audiência Pública, promovida  pela  Comissão  de
Constituição e Legalidade, para debater o Projeto de Lei Complementar nº 31/2021 e a
emenda aditiva, Processo 233.826, de autoria do Prefeito Municipal, que “dispõe sobre
a prorrogação da licença-paternidade em âmbito municipal, e dá outras providências”.

Eu  primeiramente  aqui  cumprimento  a  secretaria  municipal  de  Gestão  e
Desenvolvimento de Pessoas,  Eliane Jocelaine Pereira — muito boa tarde, secretária,
seja bem-vinda —; cumprimentar aqui os vereadores: vereador Higor Diego, membro
da comissão, vereador Cecílio Santos, vereador Luiz Rossini, vereadora Mariana Conti,
vereadora  Guida  Calixto se  fazem  presentes  aqui  na  audiência  pública;  também
cumprimentar o público aqui presente, o público que nos assiste ao vivo através da
transmissão da TV Câmara.

Eu comprimento aqui o coordenador setorial de cargos e salários, Leandro Lima
Romanini;  e  também  a  Juliana  de  Cássia  Lopes  Miorin,  coordenadora  setorial  de
concursos, recrutamento e seleção da Secretaria Municipal  de Gestão, sejam muito
bem-vindos aqui.

Inicialmente também cumprimentar ao nosso sempre vereador que esteve aqui
presente, ex-presidente desta Casa, Thiago Ferrari, que esteve aqui conosco também,
ele é coordenador do Pic, Primeira Infância Campineira. 

Vamos inicialmente aqui combinar como será feita a dinâmica dessa audiência
pública:  eu  passarei  a  palavra  já  na  sequência  à  secretária  de  Gestão e
Desenvolvimento de  Pessoas,  Eliane  Jocelaine  Pereira;  e a  secretária  sinta-se  à
vontade para fazer a explanação do projeto, a senhora tem a palavra, a equipe técnica
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também da secretaria, para fazer a explanação que for necessária do projeto que nós
vamos debater.

Então passo agora de imediato a palavra à secretária para que possa fazer as
suas  considerações  e  na  sequência  aos  servidores  que  farão  a  apresentação  do
projeto.

SRA.  ELIANE JOCELAINE PEREIRA: Bom, boa tarde a todos, a todos que
estão aqui presencialmente nesta Casa; boa tarde a todos que nos assistem pela TV
Câmara, meus cumprimentos e agradecimentos ao nosso presidente desta Sessão de
audiência pública,  vereador Rodrigo da Farmadic, agradecendo a  acolhida de sempre
nessa  Sessão  e  também  meus  cumprimentos  à  mesa  de  vereadores  estendida:
vereadora Guida  Calixto,  vereador  Cecílio  Santos,  vereador  Higor  Diego,  vereadora
Mariana Conti e vereador Luiz Rossini. 

É um prazer estar de volta a esta Casa, agora como secretária municipal de
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas em uma linha que muito me agrada por ser
servidora pública. 

Acho que é um espaço — conversava agora com a vereadora Mariana Conti —,
que é um espaço importante, como servidora pública, de possível proposição de um
aprimoramento de uma política municipal de gestão e desenvolvimento de pessoas; já
pontuando, inclusive, o paradigma da ruptura com um olhar do servidor como recurso
e trazendo um novo paradigma de olhar do servidor como partícipe de um processo de
construção  de  políticas  públicas  e  de  aperfeiçoamento  da  própria  administração
pública, que se revela na mudança do nome da secretaria. 

Hoje  nós  não  usamos  mais  tanto  o  tema,  o  nome  de  recursos  humanos,
exatamente  para  marcar  essa  ruptura  e  esse  entendimento  de  que  os  servidores
públicos são parte do Estado e são braço fundamental para execução das políticas
públicas e dos serviços públicos de forma efetiva e com a qualidade que nós buscamos.

E é nesta linha que chega então na secretaria trazendo uma proposta não só de
dar continuidade aos processos técnicos importantes que já vinham sendo construídos,
mas também trazer uma linha de atuação fundada na linha de cuidado do servidor,
entendendo  que  nós  não  devemos  ter  um  olhar  apenas  para  a  vida  funcional
administrativa do servidor, mas o servidor, nas suas diversas dimensões, nas três fases
dessa vida funcional, desde a entrada do servidor até esse período de vivência na
Administração Pública, em uma preparação também para esse momento de transição e
saída do serviço público.

E nessas linhas dessas três fases da vida funcional, também trabalhar em eixos
de  aprimoramento  dos  processos  de  seleção,  de  aprimoramento  dos  processos  de
qualidade de vida  do  servidor,  do  desenvolvimento  de carreira  do  servidor  público
também e de desenvolvimento humano em uma linha de integração com as demais
políticas públicas, entendendo que o papel de planejamento da Secretaria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas, em conjunto com as demais pastas, em conjunto com as
demais políticas, é extremamente fundamental.

E com isso, dentro dessa linha de raciocínio, dentro dessa proposta nova de
gestão,  é  que  nós  estamos  atuando  com  proposições  que  neste  momento  nós
consideramos extremamente necessárias e já iniciando aí por esse cuidado ao servidor.
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E o primeiro projeto que está em pauta e que nós apresentamos, o PLC 31/2021, é a
proposição da prorrogação, ampliação da licença-paternidade em âmbito municipal.

E  aí,  eu  quero  fazer  justiça  e  também fazer  o  registro  aqui  do  nosso  ex-
vereador Thiago Ferrari e que hoje é o coordenador do Comitê da Primeira Infância,
substituindo  a  Jane  Valente,  que  nos  últimos  anos  fez  um importante  trabalho  e
fundamental trabalho nessa política da primeira infância e que junto comigo, então, na
Secretaria  de  Assistência  Social,  Pessoa  com  Deficiência  e  Direitos  Humanos,
dialogamos muito para que nós tivéssemos o Plano da Primeira Infância, um plano que
foi construído de uma forma dialógica com a sociedade civil, dialógica com as demais
secretarias  municipais,  em  uma  ideia  de  que  Campinas  pudesse  estabelecer  um
ambiente amigável para as nossas crianças nesse período de desenvolvimento, nesse
período da primeira infância, entendendo como um período fundamental e que vai ditar
os  próximos  anos  e  que  deve  ser  olhado  como  centralidade  pelas  cidades,  com
políticas públicas voltadas às crianças e que tenha a participação da família.

E é nessa diretriz que se construiu o Plano da Primeira Infância e no Plano da
Primeira Infância, uma das questões abordadas e propostas, era a necessidade de ter
a ampliação da licença-paternidade, porque nesse período a convivência da criança
com  seus  pais,  com  o  pai,  a  paternagem  ela  é  fundamental  também  para  o
desenvolvimento, para esse afinar de laços, para o cuidado, para a saúde da criança e
para esse desenvolvimento saudável de toda a família.

Nessa perspectiva, iniciamos, então, ainda em 2018 um grupo de trabalho para
estudar a proposição de uma legislação nesse sentido e tenho a felicidade agora de...
como secretária de gestão, também continuar esse projeto e encaminhá-lo para esse
processo de finalização,  após a autorização da Câmara,  para que nós tenhamos a
efetiva ampliação de mais 15 dias, hoje nós temos uma licença de cinco dias para os
pais, muito pouco, e nós precisamos e devemos ampliar isso muito baseado na lei
federal, nos processos do Marco Legal da Primeira Infância também, nos processos em
discussão nacional, a respeito do incentivo também à iniciativa privada, às instituições
privadas também a aderirem a políticas de primeira infância e o Município não poderia
não ser um representante desse esforço trazendo essa legislação, esse olhar, para que
todo o município pudesse, então, dar prosseguimento.

A  legislação,  então,  em  seu  art.  1º,  muito  rapidamente  ela  coloca  essa
prorrogação e aí a justificativa já dada por mim, mas em complementação, que é dar
efetividade para a primeira infância e especificamente a relevância desses primeiros
anos, fundado aí na Lei 13.257, que é o Marco Legal da Primeira Infância e que essa
iniciativa decorre da aprovação do Plano da Primeira Infância.

Pode passar, por favor.

Serão requisitos para que o servidor goze desses direitos:  um  requerimento
formulado pelo servidor;  a participação  do  servidor na  atividade de instrução sobre
parentalidade responsável.

E  eu  quero  fazer  um  aparte  e  uma  rápida  explicação  do  porquê  dessa
proposição, que foi trazida no âmbito do Comitê da Primeira Infância, do qual hoje o
Thiago Ferrari é o coordenador, por isso sinto muito a ausência dele, para que ele
pudesse falar um pouco do trabalho que está realizando, mas faço justiça fazendo esse
registro. 
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Mas foi discutido no âmbito do  PIC, junto com as secretarias, que hoje nós
precisamos, também, trabalhar o olhar dos pais a respeito do seu papel fundamental
nesse  período  de  nascimento  da  criança,  de  compartilhamento  com  a  mãe  dos
cuidados  nesses  primeiros  momentos  da  vida.  Apesar  de  nós  termos  muitos  pais
responsáveis, muitos pais que têm uma imediata compreensão disso, nós queremos
também  dar  mais  orientações  possíveis  para  que  esses  homens  entendam  a
importância de gozar dessa licença ampliada para, então, exercer  essa  paternidade
responsável. 

Então, por isso, a condição para o gozo dessa licença é a participação  nesse
programa que será desenvolvido pela secretaria, através da escola de governo, e que
será  prevista  a  forma  em  regulamento  após  aprovação  da  lei,  e  outras  demais
condições que vierem a ser previstas no regulamento que devem ser discutidas de
forma  dialogada  ainda  com o  Comitê  da  Primeira  Infância  que  tem também uma
interlocução muito viva  e muito vívida com a própria sociedade civil para enriquecer
esse processo.

Pode passar.

A fruição da licença, então, se dará a partir do nascimento da criança ou no dia
seguinte, se nascimento ocorrer após expediente, abrangendo o dia concedido para o
registro. E, como eu já falei, após a aprovação o Executivo deverá regulamentar essa
lei  por  um  decreto  do  prefeito  municipal  no  qual  constarão  as  especificidades  a
respeito dos requisitos trazidos pela legislação.

Pode passar.

E foi proposto, e faço o destaque, da emenda proposta pela  vereadora Guida
Calixto, de que haja o abono da ausência do servidor que participar do programa ou
atividade de instrução. Aqui para nós não tem qualquer tipo de óbice, é muito bem-
vinda  a  propositura  que  é  apresentada  pela  vereadora  Guida  Calixto  aqui.  Então,
[ininteligível] em resumo.

Pode passar, acho que é último slide. É o último.

Esse é o conteúdo da legislação  municipal  apresentada.  Nós desejamos que
esta Casa  possa, então, entender pertinente, fundamental para esse período, com a
aprovação.

Acho que nesse primeiro momento… Eu continuo faço uma pausa para esse….?

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Não, secretária, foi
perfeito. Eu agradeço pela apresentação do projeto, esse é objetivo inicial: de fazer
uma explanação, uma abrangência mais geral do projeto.

Eu passo para os vereadores, para a vereadora Mariana Conti, que terá três
minutos  para  poder  os  seus  questionamentos  e,  posteriormente,  para  os  demais
vereadores para que a gente possa dar seguimento na audiência pública.

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

Quero  cumprimentar  a  Eliane  Jocelaine,  secretária  de  Gestão  e
Desenvolvimento  de  Pessoas,  toda  a  equipe,  já  cumprimento também  —  não
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mencionei  no  momento  anterior  —,  cumprimento  o  ex-vereador  Thiago  Ferrari,
também, que foi mencionado.

Primeiro, quero deixar registrado aqui que tem o meu voto favorável, o projeto,
acho  um  projeto  importante,  a  expansão  da  licença  paternidade,  principalmente
porque o serviço  público,  ele  acaba sendo exemplo  e  referência  e,  na  verdade,  a
ampliação  da  licença-paternidade,  ela  é  uma das  questões que está  em  pauta  no
mundo inteiro — estava  conversando com a Eliane antes de começar —, o mundo
inteiro está se discutindo isso, não apenas reconhecimento e a ampliação de direitos
da maternidade, mas também a ampliação da responsabilidade da paternidade como
corresponsáveis. Acho que esse é o sentido de que isso é importante para a criança,
para a primeira infância, é importante para os próprios homens que se tornam pais,
porque aprender a ser pai é importante, e é importante também como uma medida de
igualdade  de  gênero  e  essa  pandemia  demonstrou  o quanto  cuidado,  a  esfera  do
cuidado… 

A gente tem dito, o movimento feminista tem discutido a explosão da esfera
dos cuidados, a esfera do cuidado que geralmente algo invisível, que é um trabalho
que geralmente só é visto quando não é feito, que geralmente recai sobre as mulheres,
sobretudo as mulheres negras, e essa pandemia  mostrou como é uma… a esfera de
cuidado, ele é fundamental, e eu acho importantíssimo a ampliação.

Gostaria que a gente pudesse ampliar mais, inclusive chegar em uma situação
de equidade. Acho que o nosso horizonte tem que ser em que licença-paternidade e
maternidade não haja diferenciação, e isso seria um patamar de igualdade. A gente
tem visto… comentava com a Eliane,  a  gente tem visto  países  da  América  Latina
avançando nesse sentido.

Então, recentemente, a Argentina, inclusive, reconheceu a maternidade como…
no cálculo previdenciário, isso é um grande avanço também. Então, acho que essa é a
tendência,  e  espero  que  o  Brasil,  a  gente  consiga  reverter  esse  furacão  que  nós
estamos passando, e que a gente possa dar passos em consonância com os países da
América Latina, a Eliane mencionou a Espanha, enfim, porque essa é uma questão
fundamental, porque diz respeito ao futuro e a questão das crianças, a importância de
ter o cuidado.

Eu gostaria… Bom, deixo o registro aqui, acho que é importante a ampliação de
15 dias, espero que isso seja uma tendência, que a gente possa ir ampliando. Acho
que é importante nós caminharmos para uma situação de equidade.

Eu  gostaria  de  apenas  fazer  um questionamento  sobre…  que  eu  acho  que
extrapola  o  espaço  do…  o  projeto  em  si,  mas  que  dialoga  com  ele,  porque
especificamente na área da educação, quando você tem a contagem dos pontos na
área da educação… na verdade isso é uma coisa que as mulheres me relatam muito,
que a maternidade, ela… a licença-maternidade acaba diminuindo a pontuação de uma
trabalhadora que goza da licença-maternidade.

E,  ao  mesmo  tempo,  se  você  amplia  a  licença-paternidade,  isso  pode  ser,
digamos assim, um desincentivo para um professor, um educador, um monitor, enfim,
algum funcionário da educação, de solicitar a licença-paternidade.

Eu acredito que isso é uma coisa que precisaria ser… porque primeiro é uma
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certa forma de punir a mulher, porque tira a licença-maternidade, enfim, porque isso
reforça a situação de desigualdade, e também no caso do projeto de lei da ampliação
da licença-paternidade pode ser um desincentivo.

Então  eu  acho  que  é  uma  questão  importante  a  ser  dialogada  aí  com  a
Secretaria  de  Educação.  Eu  digo  educação,  mas  não  sei  de  outras  secretarias,
inclusive, que você tem um olhar especifico que no processo da carreira a licença-
maternidade e a licença-paternidade, a gente ir aprimorando a legislação para que a
licença-maternidade  e  a  licença-paternidade  não  comprometam  processos  de
desenvolvimento da carreira.

Isso é uma questão para as mulheres, isso é sempre uma questão para as
mulheres. A gente tem estudos mostrando que as mulheres, na medida que ela realiza
a  maternidade,  isso  impacta  a  carreira  dela,  seja  no  setor  público,  seja  no  setor
privado, e esse é um dos grandes passos que a gente tem que dar, de que a sociedade
entenda que a mãe, ela está exercendo uma função, e uma função, inclusive, de… até
da mesma função social, porque o cuidado da criança ela também é uma função social,
e que ela precisa ser respaldada nesse sentido, e possibilitar a carreira. 

E não é à toa que a gente tem em todas as áreas as mulheres... Uma das
questões,  né?  Uma  das  questões  que  colocam  a  mulher  em  uma  situação  de
desigualdade  de  ascensão,  de  postos de  direção,  de  postos  da  política,  da
administração pública, enfim, é a maternidade. Então, eu deixo aqui essa sugestão,
para que se olhe nesse sentido intersetorial. Obrigada.

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

Agora passo a palavra ao vereador Higor Diego. 

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO: Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o
vereador  Rodrigo  da  Farmadic,  que  está  aqui  presidindo  incansavelmente  essas
audiências  públicas  de  maneira  brilhante;  a  presença  da  secretária  e  toda  a  sua
equipe, da assessoria também, que está aqui dando apoio.

Secretária,  a  senhora  já  falou  sobre  o  projeto.  Eu,  particularmente,  pude
entender  um  pouco  mais,  agradeço  os  esclarecimentos,  e  não  poderia  deixar  de
parabenizar a senhora pela gestão passada.

Todo mundo me conhece, que eu era um ativista social, mas sempre admirei o
trabalho da senhora dentro da gestão pública, e fico muito feliz de hoje estar ocupando
essa posição honrosa, merecida, e que ajuda muito o governo municipal, de verdade.

É  uma  pessoa  muito  humana,  uma  profissional  muito  humana,  pensa  nas
pessoas sempre, desde a outra gestão, e dando continuidade aqui.

E eu queria deixar também aqui consignado os meus parabéns à vereadora
Guida Calixto,  que foi a relatora de maneira brilhante aqui, eu estou com o relatório
em mãos, que apresentou o relatório e foi aprovado por esta Casa, a Comissão de
Constituição e Legalidade, e a  vereadora Guida Calixto acrescentou, inclusive,  uma
emenda aqui, como servidora, vereadora, muito importante.

Então parabéns à vereadora Guida, relatora deste projeto, parabenizar ela, eu
acho que essa sensibilidade que ela tem enquanto servidora, enquanto vereadora, uma
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vereadora do distrito do Campo Grande também. Então deixar consignado os meus
parabéns e no demais dizer que estamos aqui para apoiar esse projeto como esse. 

Eu tinha algumas dúvidas aqui, mas a própria  vereadora Guida Calixto — me
juntei aqui ao pessoal da oposição aqui para ficar… — e já foram sanadas.

Então não tenho nenhuma pergunta, nenhum questionamento, e só colocar à
disposição aqui a Casa.

Passo a palavra aqui para o próximo.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Agradeço, vereador
Higor Diego.

Agora passo a palavra então à vereadora Guida Calixto, membro da comissão,
para que faça as suas considerações e questionamentos também.

SRA.  VEREADORA  GUIDA  CALIXTO: Boa  trade,  vereador  Rodrigo  da
Farmadic,  obrigada  por  ter  me  passado  a  palavra,  e  agradecer  aqui  também  a
presença da  secretária,  dos técnicos aqui,  da  técnica Juliana,  aos vereadores aqui
presentes, à vereadora Mariana Conti, e agradecer as palavras também vereador Higor
Diego.

Mas eu quero ressaltar o seguinte: que quando eu analisei esse projeto, eu não
analisei do viés do servidor público, embora eu seja servidora pública, defendo a pauta
do serviço público, defendo a pauta dos servidores, tenho as críticas, não faço uma
defesa…  não  é  uma  defesa  romantizada,  não  é  isso,  é  uma  defesa  com  uma
demarcação clara, política da disputa do Estado que eu sempre fiz.

Quando eu analisei esse projeto, a gente avaliou justamente essa discussão que
se tem com relação à questão dos cuidados que a própria vereadora Mariana Conti
disse: a gente não pode nunca deixar de demarcar que na nossa sociedade quem cuida
das crianças, dos idosos e dos doentes são as mulheres.

Para  a  gente  poder  mudar  essa  lógica,  essa  realidade,  a  gente  precisa  ter
instrumentos de fato que possam efetivar na cultura, no cotidiano, no nosso exercício
de fato que possam ser alterados isso.

Então um instrumento como esse foi analisado desse viés, foi analisado para
que se tenha de fato condições de que essa carga dos cuidados não seja somente
atribuído às mulheres, às mães. Então é isso... Então para quem é mãe, para quem
teve filho, para quem gerou sabe… e mesmo para quem não gerou, mas que é uma
mulher, sabe o quanto os cuidados se sobrecarregam, nós, as mulheres, na nossa
sociedade.

Então,  de  fato,  quando  eu  analisei,  não  analisei  pelo  viés  de  ser  servidor
público, porque vai ter 15 dias... porque não são 15 dias de descanso, não é isso, não
é isso que está colocado, pelo contrário, é que esse pai, esse homem, ele tenha todas
as condições para ele poder, de fato, estar ali nos cuidados com uma criança recém-
nascida e também dessa mãe, porque a mãe também passou por um processo, gente,
quem passou por um parto sabe muito bem do eu estou falando, você não sabe nem...
quando você abre o olho, você não sabe nem se você vai ter condição de continuar
com o  olho  aberto,  porque  é  um...  embora  a  gente  esteja  em um momento  de
felicidade, mas é um sofrimento de carga física, emocional tremenda.
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Então  a  gente  precisa,  de  fato,  as  mulheres  precisam,  de  fato,  que  os
companheiros estejam ali ao lado delas em condições de dar o suporte tanto físico,
emocional, e foi nesse gesto que eu analisei esse projeto.

Então  eu  fiquei  bastante contemplada quando  eu  vi  que  tem de  fato  esse
espaço de formação, e que esse espaço de formação seja efetivo, e que esse espaço
de formação também discuta também todas as pautas  que envolvem as mulheres
também, a pauta da violência doméstica que também possa ser debatida ali, que o
fato, inclusive, de o pai, do companheiro não estar ali presente nos cuidados, também
eu vejo isso como uma violência contra a mulher. Então eu analisei com esse viés.

Quando eu cheguei até brinquei, falei assim: só vou votar favorável se eles
comprovarem que vão cuidar das crianças junto. Então quer dizer, não é questão de
descanso, não, é uma questão mesmo de a gente construir instrumentos de fato para
poder romper com essa política  machista,  com essa política que oprime demais as
mulheres na nossa sociedade. Foi nesse sentido, tá?

Obrigada, mais uma vez, secretária. Obrigada aí por essa audiência.

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

Agora é a vez do vereador Cecílio Santos fazer as suas considerações também.

SR. VEREADOR CECÍLIO SANTOS: Obrigado, vereador Rodrigo da Farmadic,
cumprimento  Vossa  Excelência,  cumprimento a  secretária, a sua equipe, vereadora
Guida Calixto e os demais vereadores aqui presentes.

Brevemente, secretária, no condicionante do curso, eu inclusive comentava aqui
com a  vereadora  Guida  Calixto,  a  importância  que  tem também essa  questão  do
feminicídio, é uma situação que a gente vive no município e no Brasil, enfim, penso
que  no  conteúdo,  se  for  possível  incluir  esta  questão,  eu  julgo  que  seja  muito
importante.  É  uma  cultura  infelizmente  do  machismo,  patriarcado,  que  deve  ser
trabalhado e nós homens precisamos mudar isso, temos que dar esse passo. Então, eu
julgo que é importante.

Parabenizo aí pelo projeto e conte com o nosso voto favorável.

Obrigado, vereador Rodrigo da Farmadic.

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

Agora, passo a palavra ao vereador Luiz Rossini, líder de governo do prefeito
Dário Saadi, para que faça também as suas considerações.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Obrigado, Rodrigo da Farmadic, vereador que
preside essa audiência; secretária, Eliana?

Não, do lado.

Ah, Juliana, perdão.

Eu achei que eram duas Elianas.

Então, Juliana; vereadores.
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Não, rapidamente. Acho que está clara a importância e o mérito dessa iniciativa
desse projeto. Só queria fazer uma observação, o projeto prevê o caso da licença-
paternidade nos casos de adoções, só que no parágrafo 3º fala que a comprovação se
dá pelo...  o registro  de nascimento da criança.  No caso de adoção,  não teria  que
prever uma outra condição quando ele tiver, enfim, o pátrio poder e tal? Não sei. Só
essa observação para a gente não criar alguma dificuldade depois.

E  uma  outra  ponderação  apenas:  segundo  o  último  censo  do  IBGE,  a
configuração das famílias no Brasil mudou, hoje a família, em tese, tradicional – pai,
mãe, filho e filha, já não são a maioria, você tem só a família sem filhos, com pai e
mãe; você tem a família monoparental, que é só pai ou só mãe; você tem também o
grupo das famílias homoparentais, com os casais homoafetivos. Eu pergunto, em uma
situação dessas, se a lei contemplaria o caso de uma família homoparental.

É isso. Obrigado.

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

Nós  não  temos  aqui  perguntas  do  público  e  tampouco  dos  canais  de
comunicação  da  Câmara  Municipal.  Eu  gostaria,  apenas,  de  fazer  um  breve
comentário.  Parabenizar  a  Secretaria,  através  da  secretária,  todos  os  demais
servidores pela elaboração e apresentação desse projeto e ao prefeito  Dário, por ter
tido  a  sensibilidade  de  encaminhar  esse  projeto  à  Câmara.  Eu  acho  que  é  muito
importante. Eu sou pai, eu, assim como acho que o vereador Luiz Rossini, vereador
Cecílio Santos também, não sei se o vereador Higor Diego também é, mas…

Também é? Também é pai de dois filhos, não é?

Nós sabemos da importância de você estar ao lado da nossa companheira e da
mãe logo após o parto, secretária. E nós sabemos que pode haver intercorrências pós-
parto,  da necessidade,  às vezes,  do acompanhamento.  Eu,  como farmacêutico,  eu
praticamente  sou  o  primeiro  a  dar  um  atendimento  pós-parto  depois  do  médico,
porque depois da alta médica geralmente procura a farmácia ou a drogaria para que
faça  adquirir  alguns  medicamentos  ou  até  alguns  produtos  de  higiene  comum da
mulher ou do bebê e nós fazemos também, inclusive, algumas orientações por ter essa
experiência e nós sabemos.

Por isso esse... a importância desse projeto vem aí a coroar, eu acho que um
novo  olhar  da  sociedade  para  o  acompanhamento  e  a  necessidade  do  pai  estar
presente no acompanhamento da mãe no pós-parto.

A única dúvida que eu tenho aqui, acho que é uma dúvida simples, é quanto ao
art.  2º,  que  são  requisitos,  primeiramente,  que  seja  requerido  pelo  servidor,  essa
prorrogação, e que o servidor deve participar do programa ou atividade de instrução
sobre parentalidade responsável desenvolvido e indicado pela Coordenadoria Setorial.

Como deve  ser  feita a  inscrição  para  participar  desse  programa?  Deve  ser
durante o processo de gestação, no pré-parto, ou após o parto, após vencido os cinco
dias para que ele possa pedir? Eu acho que é importante que ele participe antes da
concepção, antes do  parto, para que ele já seja instruído, eu acho que esse é um
programa importante que vai capacitar, inclusive, o pai, às vezes, de primeira viagem,
para  que  ele  tenha  as  primeiras  noções  que,  às  vezes,  a  vida  não  não  lhe
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proporcionou, talvez ele vá ter nesse programa aqui a capacitação necessária para que
ele possa cuidar não só do seu filho, da sua filha, como da sua companheira, da sua
esposa.

Eu gostaria de anunciar aqui a presença do vereador Carlinhos Camelô, sempre
presente nas audiências públicas e nas sessões.  Se o vereador…  Gostaria de fazer
algum questionamento?

Então  passo agora a palavra, então, à secretária, ou aos servidores que ela
achar  necessário, para fazer uso da palavra, para discorrer novamente sobre o projeto
e alguns questionamentos que foram elaborados aqui.

SRA. ELIANE JOCELAINE PEREIRA: Eu gostaria aqui de ressaltar o quanto é
bom quando  nós  podemos participar  de  um espaço  de  debate  qualificado  com os
vereadores em um espaço que é adequado e foi instituído para isso. Então, fico muito
feliz de podermos ver pautas tão importantes aqui trazidas, defendidas, representadas,
e o cuidado de todos os vereadores com o tema trazido. Então, é muito louvável essa
atuação de todos os vereadores aqui presentes.

Eu gostaria, vereadora Mariana Conti, até de informar que dentro dessa lógica
de linha de cuidado do  servidor em uma concepção como servidor partícipe de um
processo, nós instituímos alguns grupos de trabalho logo no início da gestão, acho que
em abril, por meio de decretos do nosso prefeito Dário, e um deles é instituição de um
grupo de estudos para elaboração de políticas afirmativas no município de Campinas,
entendendo ‘políticas afirmativas’ não apenas as ligadas às cotas raciais e às questões
de igualdade racial, mas também políticas no âmbito da administração municipal que
venham  a  contemplar  mulheres,  pessoas  com  deficiência,  pessoas  LGBT,  jovens,
pessoas idosas também, no entendimento de que a diversidade, quanto mais olhada,
reconhecida e estimulada, seja nos papéis de liderança ou seja simplesmente como
necessária para refletir  a sociedade da nossa cidade, mais qualidade e garantia de
direitos humanos nós teremos nos serviços públicos. 

Esse  entendimento  dessa  nova  política,  desse  nome de  gestão  de  pessoas,
gestão  e  desenvolvimento  de  pessoas,  contempla,  então,  o  desenvolvimento  e o
planejamento de políticas públicas nessa área, nessa linha, que tenham fundamento na
garantia de direitos humanos, na garantia de políticas afirmativas. 

Esse  grupo  de  estudos  iniciou  suas  atividades  no  mês  de  junho,  está
desenvolvendo, então, um estudo aprofundado sobre as características e caracteres
dos  servidores  públicos  e  como  nós  podemos,  então,  implementar  políticas  que
dialoguem transversalmente  com a garantia  de  direitos  humanos para  os  próprios
servidores, para que esses servidores, então, apreenderam também a necessidade de
que haja incorporação disso na sua prática profissional e que essa prática profissional
reflita em um atendimento mais qualificado para os nossos cidadãos que também têm
uma diversidade e que também precisam estar representados para que nós tenhamos
um estado, de fato, atuante e, de fato, que garanta direitos e não somente que pense
sem pensar a dinâmica, o dinamismo, as mudanças estruturais e derrubar as questões
estruturantes que nós temos dentro do nosso município e também do nosso país.

Então,  nesse sentido,  há, sim o olhar  do  GI,  que é o grupo de estudos de
políticas afirmativas, tem a intenção de aprofundar também. Que nós possamos trazer
para dentro desse curso, que será ministrado, então, aos pais, aos futuros pais, um
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recorte transversal, um recorte de olhar, para todas as questões que dialoguem com a
primeira  infância,  mas que  venha também, nesses recortes  todos,  de nós darmos
visibilidade e trazer uma reflexão necessária a pautas de gênero, a pautas relacionadas
à igualdade racial, a pautas relacionadas a questões sociais, como um todo, que são
imprescindíveis quando a gente está falando de um ser que está vindo a esse mundo e
precisa ter a garantia de um mundo saudável, de um mundo sem violência e de um
mundo onde as mulheres possam exercer o seu cuidado em situação de igualdade,
como bem destacado aqui pela vereadora Guida Calixto, com o seu companheiro, ou
companheira, e nós tenhamos então esse olhar garantido.

E já emendando na resposta para o vereador Luiz Rossini, a respeito da questão
de comprovação. Hoje a gente tem uma equivalência dos documentos. Então, além…
porque nós podemos não estar falando só de crianças recém-nascidas, podemos estar
falando também de crianças adotadas com maior idade, e a gente tem a possibilidade
da aceitação do termo de guarda, porque nós sabemos que, às vezes, o processo de
adoção ele não é automático, com a emissão da certidão da criança registrada no
nome dos novos pais, mas ela pode demorar um pouco mais, pela especificidade do
processo.

Então, a equivalência dos documentos é também a aceitação. Além da certidão
de nascimento, de termos de guarda por parte dos adotantes, sejam eles homens,
mulheres, casal homoafetivo, ou casal heterossexual, heteronormativo.

Então, nós temos aí… essa… hoje, a legislação, ela já é aplicada, então nós
temos aí a possibilidade, e essa lei também vai seguir a mesma esteira, a mesma
linha.  Então,  a  licença  se  aplica  também  para  casais  também  homoafetivos  que
estejam fazendo  o  processo  de  adoção  e  também possam ser  contemplados  pela
legislação.

E respondendo ao vereador Rodrigo da Farmadic, a nossa intenção é que nós
consigamos trabalhar previamente as orientações. Por isso, agora as discussões vão se
seguir  por  decreto,  para  incorporar  a  grade  que  deve  ser  disponibilizada,  que
contemple todos esses temas aí dentro dessa esteira, e que nós também tenhamos um
procedimento mais detalhado a respeito da temporalidade para fazer a requisição, a
tempo de que eles possam participar do curso,  para que seja aplicado o exercício
disso, no momento em que eles estejam nessa licença-paternidade.

Acho que é isso. Agradecendo novamente a deferência do vereador Higor Diego
também, e também agradecendo a oportunidade do prefeito Dário ter me convidado
para  ocupar  esse espaço  na  primeira  gestão… enquanto secretária,  eu  já  dizia  da
importância  da  representatividade,  e  continuo  dizendo.  Ser  uma  mulher  negra  e
continuar à frente de uma secretaria, agora em uma outra secretaria, em uma outra
vertente,  eu  acho  que  tem  um  efeito  importantíssimo  também,  para  mim,
pessoalmente, mas também para a nossa cidade.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Passo agora… tem
algum vereador que gostaria de fazer alguma consideração, algum questionamento,
alguma réplica?

Então, eu… como não havendo mais vereadores a fazer questionamento,  eu
passo  então  à  secretaria  para  que  faça  uma  breve  consideração  final  sobre  essa
audiência, e nós daremos seguimento ao encerramento para a abertura, tá, secretária?
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Tem algo que gostaria de finalizar?

SRA. ELIANE JOCELAINE PEREIRA: Não, eu acho que é só agradecer, mais
uma  vez  aqui,  o  aprofundamento  que  foi  possível  ser  dado  a  respeito  dessa
proposição, a respeito desse PL. 

E agradecer mais uma vez, pelos pontos trazidos aqui pelos vereadores, que
certamente servirão de reflexão  — assim que a lei for aprovada, se aprovada  — de
reflexão para nós aprimorarmos aí o decreto regulamentador, e já fazendo um convite
também para que os próprios vereadores continuem conosco em diálogo, para que nós
possamos desenvolver essas políticas todas que foram mencionadas aqui, no âmbito
da política de gestão e desenvolvimento de pessoas.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR RODRIGO DA  FARMADIC:  Mais  uma  vez,
obrigado, secretária. Agradeço aí aos vereadores pela participação, o público também
que nos assiste através da TV Câmara.

Eu declaro encerrada, então, a 27ª Audiência Pública, promovida pela Comissão
de Constituição e Legalidade.

– Audiência encerrada às 12 horas e 55 minutos.

[fim da transcrição]

 Rodrigo da Farmadic

PRESIDENTE
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