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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:  Declaro aberta a
29ª Audiência Pública, promovida, pela Comissão de Constituição e Legalidade, para
debater o Projeto  de Lei  Complementar nº 51/2021, Processo 234.009, de autoria
também do prefeito municipal, que altera dispositivos e anexos da Lei nº 12.985, de
28 de junho de 2007, da Lei nº 12.987 de 28 de junho de 2007, e da Lei nº 13.980, de
23 de dezembro de 2010, e dá outras providências.

Nós vamos seguir a mesma dinâmica das reuniões… das audiências anteriores,
passando aqui a palavra à secretária e aos servidores da secretaria, para que possam
fazer  uma  exposição  do  projeto  e,  posteriormente,  ouviremos  a  participação  dos
vereadores  aqui  presentes  e  do  público  também,  se  houver  alguma  participação
através do portal da Câmara.

Então, passo já agora a palavra à secretária, para que faça a exposição do
projeto que estamos debatendo.

SRA. ELIANE JOCELAINE PEREIRA:  Bom, procurando ser muito breve, já
pelo adiantado da hora, trazemos então a propositura do PLC nº 51, que também foi
fruto de intensos debates internos, técnicos no âmbito da administração, e também
refletem uma necessidade  identificada  de  aperfeiçoarmos  as  atribuições  de  alguns
cargos específicos, assim como requisitos de alguns cargos específicos, principalmente
considerando  uma  maior  transparência  da  divulgação  dessas  informações,  mas
também uma maior coerência dessas redações, dessas atribuições, com as titulações,
com as especializações atinentes a estes cargos, e também com relação ao próprio dia
a dia da observância de que muitas vezes a não previsão de certos requisitos, tem
causado uma dissonância entre aquilo que o profissional entrega dentro do serviço
realizado e a necessidade do serviço público.

E para fazer essa explanação, eu convido então o Leandro, que é hoje o nosso
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coordenador também na nossa secretaria, para que ele possa delinear e destrinchar
esses pontos mais detidamente.

SR.  LEANDRO  LIMA  ROMANINI:  Boa  tarde  a  todos,  muito  obrigado,
secretária, por me dar essa oportunidade. Agradeço também ao vereador Rodrigo da
Farmadic, presidente desta Mesa, agradeço aos vereadores que aqui estão presentes, e
a todos que estão acompanhando.

Esse projeto, a gente trouxe exatamente o que a secretaria acabou de informar.
Nós  estamos  aprimorando  os  requisitos,  para  trazer  os  funcionários,  para  trazer
pessoas mais capacitadas, com melhores condições de poderem prestar os serviços
públicos para os nossos cidadãos, com uma melhor qualidade.

Eu vou tentar ser bem sucinto, devido ao horário bem avançado, então eu vou
diretamente  às  alterações.  Então,  o  primeiro  ponto  que  a  gente  está  alterando  é
exatamente nos requisitos do cargo de intérprete de libras, português.

A gente… estamos apresentando duas… a alteração, por dois motivos. Primeiro,
para poder abranger a exigência constante na Lei Federal, a Lei nº 12.319, que faz a
regulamentação da profissão de intérprete de libras. Então nós estamos trazendo o
requisito para a nossa lei municipal.

E também estamos fazendo uma previsão de um exame de proficiência como
etapa eliminatória de concurso. O que seria isso? Além dele apresentar o conhecimento
teórico, ele também vai apresentar o conhecimento prático sobre a interpretação de
libras, para poder fazer essa… desempenhar essa função com melhor qualidade para os
nossos munícipes.  Então,  esse é o primeiro objetivo nosso,  de estar fazendo essa
alteração.

Já para o próximo cargo, que é o técnico agrícola, nós estamos fazendo duas
modificações. Primeiro, trocando a sua nomenclatura de técnico agrícola para técnico
em agricultura, por conta até da definição da nomenclatura da profissão, do curso de
formação, que é técnico agrícola, que já existe na Tabela Nacional de Cursos Técnicos,
disponível no governo federal; e a questão do requisito, o que é que acontece? Nós
temos  duas  formações:  técnico  agrícola  e  em  agropecuária.  O  técnico  em
agropecuária, ele pode atuar em duas vertentes, tanto na parte agrícola quanto na
outra que é a pecuária, e na nossa lei, a gente tinha feito uma previsão apenas de uma
formação. 

Como fomos buscar  os conhecimentos,  nós tivemos o entendimento de que
essas duas formações, o técnico agrícola e o agropecuário, podem atuar no município.
Então nós estamos ampliando essa possibilidade para essa formação para este cargo. 

Então é este o motivo de estarmos fazendo essa proposta. 

No caso dos cargos de biomédico e biólogo, nós estamos convertendo eles,
transformando em um cargo chamado de “especialista em análises clínicas”. Os dois
cargos, eles podem estar atuando na área de análises clínicas, só que como nós temos
cargos diferentes teríamos que fazer concursos diferentes, e sempre isso gera algum
problema, porque nós temos o Conselho de Biomedicina, nós temos o Conselho de
Farmácia, que é a parte da bioquímica e como as atribuições dentro do município são
as mesmas, por que não juntá-las? 
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Então  nós  estamos  transformando  esses  dois  cargos  e  incluindo  também o
biólogo  que  também  pode  fazer  essas  atribuições  na  área  de  análises  clínicas  e
convertendo tudo em um único cargo para fazer essa atividade específica.

Já no cargo de dentista, o que é que acontece? Eles... a odontologia, ela pode
ser autuada em diversas especialidades odontológicas, uma delas é a implantodologia,
a questão de próteses bucal. Então o que é que acontece? Para o profissional atuar
nessas áreas específicas, ele precisa ter um conhecimento especializado; já para o
dentista, na forma mais ampla, não é necessária essa formação.

Então que requisito nós estamos trazendo de diferente? Essas especializações,
quando forem necessárias, ou seja, quando o dentista for atuar nessas especialidades
odontológicas... e então não vai ser necessário quando for um concurso para dentista
geral, já no dentista de prótese bucal, já vai ser necessário, entendeu? 

E o mesmo argumento, a mesma explicação, a gente traz para os cargos de
médico.  Primeiro,  que  o  cargo  de  médico  existem  várias  especialidades  e  nessas
especialidades é exigido que o profissional tenha essa formação, inclusive, o Conselho
Nacional de Residência Médica, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica
Brasileira,  eles  se  reúnem  e  fazem  uma  resolução  conjunta  e  só  falam  que  o
profissional pode ser... pode informar que ele é detentor de tal especialidade médica se
ele  tiver  uma  dessas  formações:  o  título  de  especialista,  residência  médica  ou
especialização.

Então essa mudança nós estamos trazendo também para o cargo de médico,
então ele vai exigir a especialização, residência médica ou título de especialista dentro
da área de atuação quando for necessário; no caso de médico geral não é necessário.
Inclusive,  nós  estamos  incluindo  o  título  de  especialista  que  não  constava
anteriormente na lei, por quê? O título de especialista, ele confere esse grau para o
profissional atuar naquela especialidade, então ele tem poder para estar atuando. 

E se a gente não aceitar, incorre em um risco e um problema sobre isso. Então
nada mais justo, nada mais correto do que fazer essa previsão.

Com relação à parte da Secretaria de Educação, que a gente fez uma proposta
para alteração das atribuições dos cargos de especialistas da educação, essa alteração
se deu  de uma reestruturação interna que foi realizada na Secretaria de Educação,
inclusive, foi publicado em abril de 2019 essa reestruturação. Então o que é que nós
trouxemos? Como houve essa modificação, no entendimento da secretaria, nós temos
por obrigação também rever as atribuições que esses profissionais vão ter. Então nós
estamos trazendo para lei essas modificações.

Também  no  caso  de  professor  bilíngue,  o  que  é  que  aconteceu?  A  Lei
Complementar 57/2014, ele alterou de forma significativa as jornadas dos docentes, o
PEB  I,  II,  III,  o PEB  IV,  com o Adjunto  I e Adjunto II; contudo, ele não fez uma
previsão legal sobre a jornada do professor bilíngue.  Então,  nós estamos trazendo
agora  essa  proposta  para  poder  fazer  essa  correção  e  fazer  uma  melhoria  nesse
atendimento para a nossa população.

E até deixar isso bem definido, quando for feito um edital, quando for para um
profissional, ele poder saber de forma clara e deixar isso definido em lei o que pode ser
atendido, quais são as jornadas que ele vai poder ter acesso.
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Então, essas foram as propostas. Eu só queria ressaltar que não vai ter custo
porque mesmo que a gente esteja transformando, nós não estamos hoje aumentando
nenhum quadro e nós estamos tentando fazer exatamente um aprimoramento.

Eu também gostaria de ressaltar que tudo o que nós fizemos não foi único e
exclusivamente da nossa Secretaria, nós consultamos todas as secretarias onde esses
profissionais  estão  ou  poderão  atuar:  as  secretarias  de  Educação,  de  Cultura  e
Turismo,  Trabalho  e  Renda,  de  Saúde,  a  Secretaria  do  Verde  e  Desenvolvimento
Sustentável, a de Desenvolvimento Econômico, até um Departamento de Promoção à
Saúde do Servidor da nossa Secretaria e também a Secretaria de Assistência Social,
Pessoa  com  Deficiência  e  Direitos  Humanos,  que  eu  até  tenho  que  fazer  um
agradecimento especial à Central de Interpretação de Libras que contribuiu muito para
essa alteração do cargo de intérprete.

Então, nós tentamos fazer de forma mais ampla possível essa discussão para
exatamente  melhorar  o  serviço  público  que  a  gente  quer  prestar  para  os  nossos
cidadãos.

Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Leandro, obrigado
aí pela participação.

Eu gostaria de perguntar se alguém tem... então, nós temos aqui a vereadora
Guida Calixto  que gostaria  de fazer  algumas considerações,  questionamentos,  está
com a… a vereadora tem a palavra.

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: Boa tarde, presidente, secretária e ao
público que nos assiste.

Bom, a minha...  eu gostaria  mesmo era de  fazer  questões  mesmo,  tá?  De
tentar entender um pouco.

Bom, primeiro é essa coisa dos dentistas, se tem uma organização de...  da
onde vai estar alocado determinado dentista, por exemplo, você falou do dentista que
tem um acúmulo  de  especializações,  de  conhecimentos  específicos  que  ele  tem e
outro, o dentista geral.  É dúvida mesmo, não é? Vou dar um exemplo, Centro de
Saúde do Parque Floresta, por exemplo, vou dar um exemplo, qual é o dentista que vai
estar lá disponível, é o geral, é o… Enfim, gostaria de entender um pouco isso porque
eu tenho uma tendência a achar que seria importante, então, extinguir o dentista geral
e  colocar  todos  os  dentistas  que  tem  um  acúmulo  maior  nas  suas...  no  seu
conhecimento de especialidades, não é? Então, enfim, para que não haja mesmo, uma
questão mesmo de precarização no atendimento,  para  que...  porque determinadas
regiões, a gente sabe muito bem que determinados territórios como que a prestação
de serviço é muito mais precária, sabe? A minha preocupação é essa.

A outra é o seguinte, eu sei que a secretária Eliane ela assumiu esse ano, essas
modificações aqui nos cargos das atribuições dos especialistas da educação já foram
feitas, estou entendendo aqui que é uma questão de adequação, mas a Secretaria de
Educação trouxe algum levantamento de questionamento sobre essas atribuições, se
teve alguma resistência? Mas, eu não digo resistência do ponto de vista individual,
corporativo, estou falando do ponto de vista operacional mesmo, se teve... se teve
algum debate de fundo sobre essas alterações, porque está se alterando muito aqui e

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
5 de 9 C

M
C

T
R

A
20

21
00

04
8

Assinado com senha por RODRIGO LUIS DE BARROS ALMEIDA.
Documento Nº: 131785-5805 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=131785-5805

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 29ª Audiência Pública de 2021, realizada em 15 de setembro, às 13h44,no
Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

aí eu... a gente fica meio… um pouco preocupado mesmo, porque apesar de eu ser
servidora,  sou servidora… monitora  de  educação  infantil,  não  estou  dentro  desses
quadros aqui e gostaria de saber se teve algum questionamento por parte do servidor,
alguma dificuldade sobre essas alterações, porque a gente fica nessa preocupação de
ficar adequando, fazendo lei, fazendo lei, fazendo lei, e muitas vezes a gente sabe que
não dá conta, a vida é muito maior do que o arcabouço de leis que a gente tem.

Então só essa preocupação que eu gostaria… são dúvidas, mesmo, para poder,
depois, futuramente, me posicionar diante desse projeto.

Obrigada, mais uma vez e obrigada presidente vereador Rodrigo da Farmadic.

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

Mais uma vez eu gostaria aqui de lembrar de que as audiências públicas, elas
podem ter a participação do público de casa através do WhatsApp, através do Portal da
Câmara e neste projeto, no qual estamos debatendo, não temos a participação desse
público que nos acompanha.

Então,  eu  gostaria  só  de  fazer  um comentário  sobre  essa  legislação.  Acho
importante,  é  necessário  para  que  a  gente  faça  o  aprimoramento  da  legislação
municipal e que ela esteja de acordo com as legislações estaduais e federais, eu acho
que é isso um dos objetivos. 

Fico feliz em ver que foi incluído o farmacêutico, não que eu esteja legislando
em causa própria aqui, mas eu vi que ele foi incluído nessa alteração, no anexo no qual
trata de especialista em análises clínicas — especialista em análises clínicas — que era
apenas, acho, que o biomédico e o biólogo; e o farmacêutico, ele tem essa atribuição
de ser um especialista, também, em análises clínicas. Então fico feliz pessoalmente, na
parte que me toca, mas também por saber que nós estamos fazendo uma atualização
e aprimoramento da legislação municipal.

Então eu já repasso agora a palavra à secretária e aos técnicos, se quiserem
fazer alguma colocação, inclusive responder a algumas considerações da  vereadora
Guida Calixto para que a gente dê, posteriormente, encaminhamento a uma réplica ou
encaminhar para o encerramento.

SRA.  ELIANE JOCELAINE PEREIRA:  Acho que é muito pertinente a fala do
vereador, essa atividade estar em consonância com as legislações também dos outros
âmbitos e esferas federativas.  E a Prefeitura tem encaminhado, ao longo dos anos
também, para essa percepção a respeito de poder colocar em grupos profissões e
atribuições que sejam passíveis de ser desenvolvidas em cargos similares ou o mesmo
cargo, então nós já tivemos os analista de relações sociais, nós tivemos outros cargos
que também essa aglutinação de possibilidades de profissionais já foram realizadas.

Eu acho que eu passo a palavra para o Leandro, então, porque as indagações
da  vereadora Guida Calixto,  elas são absolutamente pertinentes,  nós estamos aqui
para isso, para poder esclarecer, e o Leandro, ele tem esse histórico porque o Leandro
já tem feito esse debate junto com a Secretaria de Educação, mais detidamente com
relação aos cargos de especialista em educação e é a pessoa que vem coordenando
esse processo de discussão a respeito dessas atribuições.
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Só mencionando como um exemplo aqui — o Leandro agradeceu a Central de
Libras — e do porquê, exemplificando do porquê da  necessidade, muitas vezes, de
aprimorar. Nós tivemos um cargo — e isso eu sei porque isso aconteceu enquanto eu
era Secretária de Assistência Social —, nós tivemos uma candidata que se colocou para
o concurso de intérprete de Libras, mas quando ela passou no concurso ela não tinha
proficiência em Libras, então isso é uma coisa muito grave porque ela não conseguia
acompanhar o ritmo do local da interpretação. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]

SRA. ELIANE JOCELAINE PEREIRA: Exatamente. 

A gente fala: é um analfabetismo de uma outra forma, ela não tinha proficiência
necessária,  então  ela  não  acompanhava  a  execução  das  atividades  da  tradução
necessária para prestar um serviço de qualidade para a comunidade surda. Então, nós
não podemos ter um profissional que não consegue de dialogar e não consegue prestar
a interpretação de Libras adequada. 

Então, a proficiência é um exemplo do porquê é que nós estamos caminhando
nesse sentido, é um exemplo de como é um requisito que precisa existir dentro da
legislação.

SR. LEANDRO LIMA ROMANINI: Eu agradeço por essas dúvidas, até porque
é o momento de a gente fazer esse diálogo, demonstrar as necessidades, entender e
também um momento até de aprendizado para nós, para a gente poder conseguir
aprimorar ainda mais os projetos.

Então, agradeço a vereadora Guida Calixto, com todos esses posicionamentos,
essas dúvidas, que a gente pode fazer esses esclarecimentos.

Com relação aos dentistas — acho que é mais fácil eu ir primeiro pela sequência
— o que é que vai ser feito a atuação? A atuação, ela vai ser parecida com a atuação
do médico. Então, ele vai ter uma atuação nos centros de saúde, e ele vai poder fazer
o direcionamento… o encaminhamento para os especialistas.

Então, o dentista estará na ponta, nos centros de saúde, para fazer o primeiro
atendimento,  e  havendo  a  necessidade  de  uma  especialidade,  ele  vai  fazer  o
encaminhamento para as centrais de especialidade.

Se  não  me  falhe  a  memória,  no  município  tem uma em cada  região,  pelo
menos. Então, a Secretaria de Saúde, ela já está trabalhando em estruturar. Hoje nós
não temos ainda especialistas  na  área  odontológica,  então nós  estaríamos criando
essas especialidades, que hoje somente o dentista geral faz todo o serviço. Então nós
estamos exatamente aprimorando e já começando a construir sobre isso.

Então, eles terão atendimento centralizado por regiões, mas vai ter um primeiro
atendimento pelo dentista geral. Por isso, inclusive, nós não podemos nem deixar de
ter o dentista geral, que é o que vai atender, primeiramente, o usuário. E havendo a
necessidade, ele vai fazer o encaminhamento para os especialistas.

Com relação às atribuições dos especialistas da educação, a gente tem muito
contato… a nossa preocupação sempre é com os servidores.  Então,  é saber se os
servidores estão sabendo pegar as informações da ponta, das atribuições, o que eles
realmente desempenham, e trazer para dentro das atribuições.
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E a Secretaria  de Educação,  quando ela fez essa notificação, ela fez ela de
forma estrutural, como em toda a secretaria. Eu sei que esse processo não foi feito em
2019, 2019 foi o final.

Pelo  que  eu  já  conversei,  pelo  que  a  gente  já  tem de  conhecimento,  esse
processo  já  partiu  desde  2014,  culminando  nesse  decreto  em  2019,  com  essa
modificação de forma bem estrutural.

O que nós temos… nós não temos nenhuma reclamação, nenhuma informação
de pessoas que tiveram dificuldade em notificação das suas atividades. Mas a gente
pode,  inclusive,  levantar,  com a Secretaria  de Educação,  se  eles  têm algum outro
levantamento que eles já fizeram também preliminarmente.

Só reforçando que quem, inclusive,  pediu  essas  modificações,  quem alertou
para a nossa secretaria que precisava modificar, foi a própria Secretaria de Educação,
foram os próprios técnicos, os próprios supervisores educacionais, que apontaram essa
necessidade.

Então, não foi nem nós que fomos até a Secretaria de Educação, foram eles que
trouxeram para nós essa questão de atualização, porque eles já vinham trabalhando
dessa forma. Então, foi até um processo contrário do que a gente costuma fazer.

Mas, de qualquer forma, eu me comprometo aqui a verificar se eles tiveram
alguma  dificuldade  nessa  modificação,  nesse  processo  de  implantação  dentro  da
secretaria.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Obrigado mais uma
vez.

Eu passo agora novamente… nós não temos mais participação de vereadores,
nem do público aqui presente, e também pelo portal da Câmara. Então, eu repasso
novamente a palavra à secretaria, para que faça suas considerações finais,  para a
gente dar encerramento à audiência.

SRA. ELIANE JOCELAINE PEREIRA: Bom, minhas palavras finais são apenas
de  agradecimento  a  esta  Casa,  mais  uma  vez,  pela  abertura  do  espaço,  em
cumprimento à legislação, mas também pelo compromisso de todos os vereadores em
um debate, em um debate qualificado, como nós tivemos aqui, esperando que nós
tenhamos  sim  a  aprovação,  mas  abertos  a  qualquer  discussão  anterior  e
complementação de informação que seja necessária.

Agradeço ao vereador Rodrigo da Farmadic novamente, pelo acolhimento, pelas
palavras de deferência, e parabenizo pelo trabalho que vem realizando, assim como os
demais vereadores aqui nesta Casa, e em prol  dos nossos cidadãos aqui no nosso
município de Campinas. Muitíssimo obrigada, vereador.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Muito obrigado. 

Dando encaminhamento aqui ao encerramento, então eu gostaria de agradecer
a  presença  da  secretária  Eliane  Jocelaine;  dos  coordenadores:  a  Juliana...  a
coordenadora Juliana e o coordenador Leandro pela presença; agradecer, lembrar aqui
também  a  presença...  que  passaram  por  aqui...  nós  temos  ainda  a  presença  da
vereadora Guida Calixto, mas passaram por aqui o vereador Luiz Rossini,  vereador
Carlinhos Camelô,  vereadora Mariana Conti,  vereador Higor Diego,  vereador Cecílio
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Santos  e  o vereador  Paulo  Bufalo,  que  também se  fizeram presentes  no  decorrer
dessas cinco audiências as quais eu presidi e estamos finalizando hoje.

Agradeço pela maneira que nós realizamos aqui a exposição de forma clara,
objetiva e esclarecedora, tirando as dúvidas relacionadas à matéria — muito obrigado.

E, por fim, antes de encerrar, registrar aqui que a Comissão de Constituição e
Legalidade realizou cinco audiências públicas em sequência, isso só foi possível devido
à participação e colaboração de todos.

Agradecer, mais uma vez, a todos os vereadores e a vereadora — sempre aqui
presente —; agradecer ao público que nos acompanhou aqui no Plenário e através da
TV  Câmara;  e,  por  fim,  agradecer  aqui  os  funcionários  da  Câmara  Municipal,  do
Cerimonial, da Coordenadoria de Apoio às Comissões, enfim, todos que contribuíram
para o andamento da audiência; e um agradecimento especial ao vereador Carmo Luiz,
que hoje  não pôde estar  presente,  me nomeou, como membro da comissão,  para
presidir essa audiência; agradecer a sua equipe em nome aqui do Guilherme e do
Diego, que nos ajudaram, a assessoria do vereador Carmo Luiz; desejar um pronto
restabelecimento do seu pai, vereador Carmo Luiz teve que acompanhar o seu pai em
uma consulta médica. 

E, por fim, declarar aqui encerrada a 29ª Audiência Pública, promovida pela
Comissão de Constituição e Legalidade, desejando uma boa tarde a todos, que Deus
nos  

– Audiência encerrada às 14 horas e 11 minutos.

[fim da transcrição]

Vereador Rodrigo da Farmadic

PRESIDENTE
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