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Legenda:

(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta

-- interrupção da fala

Aviso:

Nesta  transcrição  utilizam-se  os  nomes  parlamentares  em  substituição  a
menções informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ:  Muito  bom  dia  a  todos.
Continuando, sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas, você
que nos acompanha através da TV Câmara. Como eu digo, é sempre sinal de grande
prestígio para nós.

Declaro  aberta  a  31ª  Audiência  Pública,  promovida  pela  Comissão  de
Constituição  e  Legalidade,  a  fim  de  debater  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
62/2021,  Processo  234.474,  de  autoria  do  prefeito  municipal,  que  dispõe  sobre  a
estrutura da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, e dá outras providências.

Cumprimentando, mais uma vez, os vereadores… a vereadora Guida Calixto, o
vereador  Paulo  Bufalo,  vereador  Cecílio  Santos  que  esteve  conosco,  vereador  Luiz
Rossini,  e  um cumprimento  especial  ao  secretário  municipal  de  trabalho  e  renda,
senhor Gustavo Di Tella Ferreira. Agradecer por sua presença, viu, secretário, conosco
aqui,  seja  sempre  muito  bem-vindo  a  esta  Casa,  para  nós  é  um  grande  prazer.
Aproveitar  também para  parabenizar  o  brilhante  trabalho  que  vem desenvolvendo
através dessa importante pasta, que é a Secretaria de Trabalho e Renda. 

Gostaria de cumprimentar também o senhor Frederico Sequeira Scopacasa. É
isso mesmo, né? Assessor jurídico da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, e em
seu nome cumprimentar todos os servidores da secretaria.

Registrar  a  presença  de  assessores  dos  vereadores  e  autoridades,
cumprimentar o público presente e o que nos acompanha pela TV Câmara. Gostaria de
só, mais uma vez, definir a dinâmica da audiência. Eu passo a palavra, na sequência,
ao secretário Gustavo Di Tella, para as suas considerações e explanação e, em seguida,
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peço que o secretário já passe diretamente ao doutor Frederico, também para as suas
considerações.

Na sequência, abrirei a pergunta aos vereadores presentes, ao público, e você
que nos acompanha através da TV Câmara, ou através da rede social, tem condições
de  participar  desta  audiência  pública,  através  do  link  disponível  na  capa  do  site:
www.campinas.sp.leg.br. Então, se você quiser mandar o seu questionamento, ele será
entregue ao secretário Gustavo Di Tella, ou ao doutor Frederico.

Então, dessa forma, passo novamente… passo a palavra ao secretário Gustavo
Di Tella. Por favor, secretário.

SR. GUSTAVO DI TELLA FERREIRA:  Alô.  Bom dia a todos,  presidente da
comissão,  vereador  Carmo  Luiz;  os  vereadores  presentes,  vereador  Paulo  Bufalo,
vereadora Guida Calixto, vereador Cecílio Santos e o líder vereador Luiz Rossini.  E
agora também a… chegando ao Plenário, o vereador Jorge Schneider. Bom dia.

Cumprimento também o nosso assessor jurídico, doutor Frederico Scopacasa, e
também neste momento o secretário municipal de serviços públicos, Ernesto Paulella.
Bom,  nós  trouxemos  uma  apresentação  aqui  inicial.  E  depois  da  apresentação,
estaremos à disposição para os questionamentos, eu e o doutor Frederico.

Bom, na tela nós colocamos um comparativo das estruturas da secretaria… da
estrutura atual, e da estrutura que nós trouxemos aqui para uma aprovação desta
Câmara.  Então,  ali  vocês  podem  perceber  que  existe  uma  nova  Coordenadoria
Orçamentária e Financeira, e uma nova diretoria… Departamento de Trabalho e Renda,
e uma diretoria administrativa e financeira e, com isso, serão extintas a Coordenadoria
Orçamentária e Financeira e duas chefias de setor. A criação será de um departamento
e uma  coordenadoria.  Criação dos cargos, eles estão…  entram em vigor a partir  de
janeiro de 2022 e seguem o que diz a  Lei Complementar 301, de 22 de abril desse
ano. Os custos levam em conta o preenchimento de cargos em comissão por pessoas
não concursadas, os valores podem ser menores se houver a nomeação de servidores
públicos.

A  presente  proposta  já  visa  adequar  a  criação  da  Secretaria  Municipal  de
Trabalho  e  Renda,  cuja  origem se  deu por  decreto  em 2008,  que  redenominou a
supervisão departamental de finanças da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e
vem sendo objeto de estudo e de elaboração do projeto desde 2019, haja vista a
imposição legal de criação de cargos públicos como é de conhecimento de vocês.

As  estruturas  que  estão  sendo  criadas,  que  seriam  essa  diretoria  e  essa
coordenadoria, são necessárias para fortalecer a gestão administrativa e orçamentária
que nunca contou desde 2008, da criação da secretaria, com servidores com formação
específica nessas áreas.

Isso vai fortalecer a Secretaria de Trabalho e Renda vai dar uma melhor divisão,
uma melhor estrutura, e eminente também a implantação do Fundo de Trabalho que
terá gestão de novos recursos públicos.

Bom  eu  gostaria  também  de  fazer  alguns  comentários  em  cima  dessa
apresentação que… Com isso a ampliação e o fortalecimento da secretaria vai deixar
ela  mais  organizada  e  eficiente  para  as  atividades  políticas  públicas  de  nossa
atribuição.
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Aí eu gostaria de citar algumas ações da Secretaria de Trabalho e Renda, como
intermediação de mão de obra, atendimento ao trabalhador e ao empregador, captação
ativa de vagas com carteira assinada junto aos empregadores, habilitação ao seguro-
desemprego,  orientação  para  o  trabalho,  nós  temos  também  o  observatório  do
trabalho  que  sistematiza  e  desenvolve  pesquisas  sobre  os  indicadores  relativos  ao
mercado de trabalho, na Casa do Empreendedor, atendimento das  MEIs, postos do
Sebrae e o Banco do Povo Paulista.

E é importante citar que também a secretaria cuida de 6 feiras de alimentação e
artesanato, com mais 2 em formação no momento, e 12 cooperativas de materiais
recicláveis que, neste ano de 2021, nós assumimos a secretaria com 2 cooperativas de
materiais recicláveis contratadas pela Prefeitura e o governo do prefeito Dário Saadi,
mais um grande apoio do vice-prefeito, Wandão de Almeida, nós conseguimos nesses
primeiros seis  meses de gestão a criação… a  contratação de mais  6 cooperativas.
Então das 12, hoje nós temos 8 cooperativas contratadas já com o apoio da Prefeitura
e as outras 4 nós estamos analisando e, com certeza, também farão parte dessas
contratações.

Agradeço  também  a  ajuda  nessas  contratações  do  secretário  de  Serviços
Públicos, Ernesto Paulella. 

 Então acho que, de momento, seria isso. Eu gostaria que o  doutor Frederico
fizesse alguma exposição que ele gostaria de apresentar, e estamos aqui à disposição
para perguntas que vierem a ser formuladas.

SR. FREDERICO SEQUEIRA SCOPACASA: Bom dia. Obrigado, secretário.

Bom dia, vereador Carmo Luiz, nosso presidente da Comissão aqui Permanente
de  Constituição  e  Legalidade;  aos  vereadores  aqui  presentes;  também membros;
suplentes; vereador Paulo Bufalo; vereadora Guida Calixto; vereador Cecílio Santos; ao
vereador  Jorge Schneider;  ao vereador  e  líder  de  governo,  nosso Luiz  Rossini;  ao
Irineu,  nosso  querido  aí  elo,  importante,  do  governo  com  a  Casa  também;  ao
secretário  Ernesto Paulella;  aos demais  servidores aqui presentes; aos  funcionários
desta Casa que aqui apoiam a realização dessa Audiência Pública, muito obrigado pela
oportunidade.

Para nós é um momento muito, muito gratificante quando a gente, depois da
criação da Secretaria de Trabalho e Renda em 2008, no final de 2008, então desde
2009 a  gente  vinha  batalhando  para  que  essa  secretaria  pudesse  vir  a  ser
institucionalizada, estruturada oficialmente por um projeto de lei e a aprovação dessa
Casa é fundamental para que a gente possa, então, dar as condições necessárias de
funcionamento da estrutura da Secretaria de Trabalho e Renda.

Então,  para  nós é  muito  importante  este  momento  porque consolida  aí  um
trabalho de longos anos, de desde 2009, e nos permite aí iniciar um novo ciclo nessa
nova gestão sob a… o trabalho do nosso secretário, Gustavo Di Tella, para que a gente
possa ampliar as atividades e as políticas públicas tão importantes que essa secretaria
hoje  executa,  especialmente quando a gente fala  da geração de oportunidades  de
trabalho, oportunidades de emprego e geração de renda à população, especialmente
que foi abalada nesse momento aí de pandemia.

Então,  para  nós  é  importante  dizer  que  a  estruturação  além  de  ser  um
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instrumento, além de ser uma legalização do ponto de vista jurídico-formal,  é um
momento  de  conquista  para  esta  área,  pois  ela  institucionaliza,  estrutura  e  dá
condições agora efetivas para a gente poder alcançar novos patamares de trabalho.

Então, a gente vinha com uma situação que esta secretaria... tanto a Secretaria
de Serviços Públicos  também enfrentou,  que era uma criação,  um remanejamento
interno de estruturas e que veio, então, para que a gente pudesse ter, agora não mais
via decreto, mas, sim, um projeto de lei; consolida esta pasta, consolida as ações da
nossa secretaria e isso para nós é, de fato, não só como disse agora, um momento
formal, jurídico, mas um momento de conquista das políticas importantes.

O secretário já discorreu sobre as nossas políticas principais, importantes e a
gente agora quer, com essa estrutura, especialmente com a criação desses dois novos
cargos,  dar  vazão  e  estrutura  a  uma  gestão  mais  eficiente  do  ponto  de  vista
administrativo e financeiro.

Então, eu acho que as principais colocações deste projeto de lei, do ponto de
vista  inicial  aqui,  já  foram  colocadas,  eu  acho  importante  a  gente  abrir  agora,
vereador,  para  que,  se  houver  algum  questionamento,  para  que  a  gente  possa
aprofundar as questões do projeto de lei.

Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, doutor Frederico.

Antes de continuarmos,  eu gostaria  de registrar a presença do nosso  nobre
vereador Jorge Schneider – obrigado, viu, vereador? – membro também na Comissão
de  Legalidade  e  o  nosso  secretário  de  Serviços  Públicos,  o  senhor  Ernesto  Dimas
Paulella.

Eu abro o questionamento aos vereadores da Comissão.

Não  tendo  questionamento  aos  vereadores  da  Comissão,  eu  abro  aos
vereadores.

Gostaria de saber do Cerimonial se nós temos algum questionamento. Não?

Uma pergunta, vereadora?

O microfone para a vereadora, por favor.

Isto. Pois não, vereadora.

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: Bom. Bom dia, mais uma vez. Bom dia,
secretário. Bom dia ao técnico... assessor jurídico da Secretaria. Parabéns, mais uma
vez, ao nosso presidente por estar garantindo esse espaço. Bom dia aos vereadores
que estão aqui, aos servidores da Casa e ao público que nos assiste.

Bom, a minha pergunta  é bem rápida.  É que eu tenho muita…  tem chegado
para nós… esses processos de reestruturação das secretarias, e aí a gente… O que a
gente fica um pouco na dúvida é entender por que  é  que estão acontecendo todos
esses processos dessa forma, se existiu alguma discussão ampla não só no âmbito da
gestão, mas no âmbito, mesmo, dos trabalhadores, dos servidores, dessa necessidade.
Acho  que  talvez  detalhar  isso  seria  melhor  porque  eu  ainda  questiono  muito  a
estruturação de cargos que teve naquele projeto maior, do grande projeto que a gente
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teve, eu questiono muito porque eu acho que não cumpriu uma determinação que foi
ali colocada no acórdão, na decisão judicial que se teve. 

E a minha preocupação mesmo  é nesse sentido, é de criar  cargos que não
estejam ali  conforme aponta  o  acórdão,  que  cargo  comissionado tem uma função
diferenciada dos cargos de carreira, a gente tem que atentar muito para isso para que
não hajam administrações que venham burlar, venham precarizar e justificar, a partir
desses  cargos  comissionados,  a  não  realização  de  concurso  público.  Essa  é  uma
questão.

E tem chegado a todo momento esses tipos projeto e a gente fica com… um
pouco essa dúvida: “Isso está sendo debatido, construído com os trabalhadores?” Eu
sei  que  a  Secretaria  de  Trabalho  e  Renda,  ela  tem  uma  configuração  um  pouco
diferente.

Eu gostaria mais era de entender, mesmo, isso, para eu, depois, ter condição
melhor de analisar o projeto. Acho que era isso. 

Obrigada,  mais  uma vez,  pela  para  disponibilidade,  secretário,  enfim,  conte
conosco no debate.

Vereador Paulo Bufalo.

SR. VEREADOR PAULO BUFALO:  Eu  quero fazer aqui um questionamento,
presidente. Eu agradeço a possibilidade. Cumprimentar o secretário Gustavo Di Tella, o
assessor jurídico doutor Frederico.

Primeiro, assim, reconhecer a importância da secretaria em si nessa questão do
trabalho e renda. 

Recentemente  dialoguei  também com a  secretária  Adriana  Flosi  sobre  uma
situação que a gente vive na cidade enquanto professor de escola técnica já há muitos
anos, que no período em que nós vamos trabalhar, seja com a oferta das vagas de
ensino técnico aqui, seja na sustentação e a necessidade de continuidade dos cursos,
nós temos uma questão central, assim, que pela própria iniciativa das escolas é um
verdadeiro calvário, seja na busca do aluno, que são alunos, às vezes, adolescentes e
jovens do integrado, mas também alunos adultos, seja na sustentação dos próprios
cursos porque quando não atinge a demanda nós temos um processo de corte dos
cursos, e nós  temos uma rede de escolas técnicas aqui na cidade que compartilham
desse  problema  e  cada  uma  atuando  individualmente,  então  tem  o município,  o
estado,  a  Federação  e  a  União  trabalhando com ensino  técnico  aqui  e  totalmente
fragmentado.

Então, acho que um dos pontos para alinhavar uma certa ação em rede dessas
escolas está na questão do Trabalho e Renda, na capacidade, inclusive, de fazer uma
leitura  dessa  necessidade  do  município  e  estimular  essas  escolas  a  continuar
continuarem.  Por exemplo, eu sou professor de um curso que é centenário,  o curso
nasceu com o Bento Quirino e até hoje  —  é o curso de mecânica  — …  e sem uma
leitura do por que é que viveu 100 anos e por que é que continua sendo necessário na
cidade  de  Campinas,  a  gente não  consegue,  muitas  vezes  sustentar  essa
argumentação da continuidade, do fomento desse curso aqui. Eu acho que a secretaria
poderia  ter  um papel  interessante nisso,  nessa… não só no banco  de  dados,  mas
socializar a demanda, esse banco de dados, disponibilizar em forma de números, em
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forma de análise técnica, enfim, dessas possibilidades.

Então, acho que poderia, talvez, colocar uma outra… acrescentar uma atribuição
também.  Essa  atribuição  do  suporte  de  conhecimento,  de  análise,  do  campo  do
trabalho aqui, das possibilidades aqui na cidade, porque esse profissional que eu citei,
por exemplo, ele pode também atuar na área de serviços. Se a gente olhar para a
hotelaria, refrigeração, a parte de estrutura das cozinhas, enfim, e várias outras áreas,
que aí demandaria um estudo técnico. 

E  uma outra  questão… o  secretário  citou as  cooperativas.  Nós  estamos em
processo de definição da PPA do lixo  aqui  da cidade,  e há uma leitura de que as
cooperativas, elas precisam ter um vínculo forte com esse… com a definição do papel
que  elas  vão  cumprir  nesse  contrato,  porque  hoje  é  no  máximo  3  a  4%  da
possibilidade  de  resíduos  recicláveis  aqui  que,  efetivamente,  a  gente  recicla  no
município.

Então, acho que precisaria ficar um pouquinho melhor definido, porque aqui
mesmo não está nas atribuições da secretaria essa potencialização das cooperativas
enquanto instrumento que vai organizar os catadores não só para geração de emprego
e renda, mas para formação das comunidades, no sentido de melhorar a qualidade
desse resíduo. 

Então,  como que vai  ser isso? Eu vi  que fala  da relação da secretaria  com
outras, por exemplo, a Secretaria de Serviços Públicos, enfim. Mas como… isso define…
só  essa  relação  com  outras  secretarias  define  esse  papel,  de  articulador  das
cooperativas? Porque me parece que fica um pouco aquém daquilo que merece, assim,
nesse debate das cooperativas.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ:  Obrigado,  vereador  Paulo
Bufalo.

Vereador Cecílio Santos, por favor.

SR. VEREADOR CECÍLIO SANTOS: Bom dia presidente vereador Carmo Luiz,
bom dia secretário, equipe técnica, os vereadores, vereador Paulo Bufalo,  vereadora
Guida Calixto, vereador Jorge Schneider, vereador Luiz Rossini, secretário de serviços
públicos também aqui presente, os demais.

Minha pergunta é bem objetiva, secretário. Vai também nessa perspectiva do
final da fala do vereador Paulo Bufalo, porque entendo que as cooperativas, elas têm
um papel  fundamental.  E  tem  essa  interface,  é  evidente  que  uma  Secretaria  de
Serviços Públicos, inclusive com assistência social também.

O artigo 7º, ele trata um pouco dessa questão, mas essa também... o meu
questionamento é exatamente isso,  porque no meu modo de entender,  Trabalho e
Renda dialoga diretamente com as cooperativas. Então, talvez neste artigo, ou dentro
do organograma, descrever de forma mais detalhada essa interface e este papel da
Secretaria com as cooperativas talvez seja interessante.

Eu digo isso por quê? E aí me permitam fazer um comentário. Para a gente que
está o tempo todo discutindo, conversando, não é tão complicado, mas, ao mesmo
tempo, é um emaranhado. A gente tem situações que tem que encaminhar para a
Secretaria  da  Assistência  Social,  o  outro  é  para  Serviços  Públicos,  a  outra  é  para
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Trabalho e Renda, entende? 

Então, essa questão administrativa, vereador Luiz Rossini, para a população, de
modo geral, Vossa Excelência lida com o povo, sabe que não é tão simples o pessoal
entender.  Então,  ao  fazer  a  reformulação,  não  seria  o  caso  da  gente…  da
administração… não é o caso de verticalizar? Não é isso que eu estou querendo dizer,
mas de definir melhor esse papel, entende? “Olha, a cooperativa trata comigo, ou com
os serviços públicos”, enfim. Está certo?

E visando também essa questão que o vereador Paulo Bufalo comentou da PPP,
que isso, certamente, vai ser objeto ainda de discussão aqui na Casa. Mas era esse o
meu questionamento.  Muito  obrigado.  E  sim,  reconhecer,  sem dúvida  nenhuma,  o
papel da Secretaria de Trabalho e Renda, que é fundamental no município.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Obrigado,  vereador Cecílio
Santos. Vereador Luiz Rossini, por favor.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Mais uma vez,  cumprimentando o  vereador
Carmo  Luiz,  que  preside  essa  audiência;  secretário  Gustavo  Di  Tella  Ferreira;
Frederico; ao meu lado aqui o secretário Ernesto Paulella.

Eu  acho  que,  primeiro,  o  Frederico  já  falou  assim  meio  en  passant, mas
primeiro a necessidade de criar  essa estrutura através de lei  é uma obrigação. Lá
atrás, quando foi criada por decreto é muito frágil, o próprio Ministério Público aponta
a necessidade de adequação e que esse tipo de estrutura seja formalizada através de
uma lei. Então cumpre esse papel.

E é óbvio que desde quando ela foi instituída até hoje, o escopo, a missão, é o
papel  da  secretaria  ganhou...  cresceu  em  importância  e  nesse  projeto  propõe,
inclusive, assumir outras  funções que são inerentes a essa questão da Secretaria de
Trabalho e Renda, por isso essa adequação da estrutura até com a criação de uma
diretoria e esse outro cargo. 

Quer dizer é uma necessidade para atender a demanda, que obviamente vai
recair sobre a secretaria.

Acho que as colocações do vereador Paulo Bufalo, também do vereador Cecílio
Santos, da  vereadora Guida Calixto, mostram que há uma expectativa da cidade, da
sociedade  para  que  a  secretaria  realmente  consiga,  através  de  políticas  públicas,
estimular  a  geração  de  trabalho  e  renda;  na  medida  do  possível,  ajudar  na
capacitação,  na  qualificação,  desses  trabalhadores,  desse  suporte,  amparo  às
cooperativas é fundamental.

Mas, vereador Cecílio Santos, eu vejo assim: a Secretaria de Assistência, ela dá
o  peixe,  a  de  Trabalho  e  Renda  ensina  ele  a  pescar.  Então  enquanto  você...  as
demandas assistenciais, pessoal bate na porta da Secretaria de Assistência, que tem
uma limitação,  mas  nós  precisamos  ter  políticas  inclusivas,  motivadoras,  até  para
garantir  essa  autonomia para as famílias; e a Secretaria de Serviços Públicos dá o
suporte nos contratos que acabam viabilizando recursos até para poder fazer esse
trabalho de organização.

Eu acompanhei algumas cooperativas em reuniões da Secretaria de Trabalho e
Renda no passado, porque até para a Secretaria de Serviços Públicos poder contratar e
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pagar, remunerar, as cooperativas têm que estar organizadas, regularizadas, tem todo
um processo de preparação que a Secretaria de Trabalho e Renda tem feito nesse
sentido.

Então  acho  que  esse  projeto  só  traz  para  a  realidade  atual  uma estrutura
adequada para cumprir essa missão. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, vereador Luiz Rossini.

Vereador  Jorge  Schneider...  Cerimonial  gostaria  de  saber  se  tem  algum
questionamento... Não havendo questionamentos, eu devolvo a palavra ao secretário
Gustavo Di Tella Ferreira, que dará a resposta… vocês dois? O Frederico?

SR.  GUSTAVO  DI  TELLA  FERREIRA:  O  Frederico  vai  esclarecer  os
questionamentos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado.

SR. FREDERICO SEQUEIRA SCOPACASA: Obrigado, presidente; obrigado aos
vereadores pelas questões, as observações.

Eu  vou  tentar  casar  todas  as  informações,  porque  muitas  delas  até  assim
acabam se cruzando na resposta e eu acho que é importante... mas pretendo deixar
todos satisfeitos com a resposta diante daquilo que foi apresentado.

Começando com a vereadora Guida Calixto, nós vamos deixar bem claro uma
questão, é o seguinte: nós temos hoje um papel dentro da Secretaria de Trabalho e
Renda e em especial neste governo, nesta gestão de aproximação muito maior com os
nossos… principalmente o nosso público que hoje demanda muito das nossas ações,
tanto  das  cooperativas  quanto  das  feiras  e  quanto  das  pessoas,  em  geral,
desempregadas que buscam o cadastro junto ao CPAT.

Nós temos um grupo hoje intersetorial que a gente trabalha já. É um grupo que
foi criado em 2018, e a gente começou em 2019 a ter uma política mais conjunta, mas
a partir do ano de 2021, é que a gente consolidou uma atuação mais próxima entre a
Secretaria de  Trabalho e  Renda,  entre  a  Secretaria de  Serviços Públicos,  entre  a
Secretaria de  Saúde e a  Secretaria do Verde, do  Meio Ambiente e  Desenvolvimento
Sustentável. Essas  quatro  secretarias,  elas  hoje  integram  um grupo  que  a  gente
chama  de  “grupo  de  trabalho  de  doação  de  materiais  recicláveis”.  É  um  decreto
municipal que organizou esse grupo e esse grupo vem agora, durante esta gestão se
reunindo  sistematicamente  durante  o  ano  inteiro  para  debater  essas  demandas
especialmente das cooperativas, as cooperativas de materiais recicláveis.

Então, isso é uma conquista muito importante por quê? Porque aproximou a
Secretaria das demais secretarias nessa interface essa articulação interna para que
não houvesse exatamente essa questão de a pessoa falar assim: “Mas, com quem eu
falo primeiro?”. “Mas, não é comigo, é com aquele”. E ficava essa questão um pouco
jogando um pouquinho de cada lado.

Então, na verdade, a gente... com este grupo, a gente retomou esse trabalho
conjunto e isso deu muito para nós uma dimensão muito melhor da função de cada
secretaria e aquilo que efetivamente cada um pode fazer individualmente e em grupo
enquanto Município que participa dessa estruturação.
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Então,  nós  temos  uma  discussão  permanente  com  alguns  fóruns,  nessas
reuniões dos conselhos alguns fóruns de fomento e de apoio aos segmentos tanto de
feiras  quanto  de  cooperativas  participam,  ou  seja,  são  representantes  de
universidades,  tem representantes da professora Emília,  da  Unicamp, nós temos o
Fórum Lixo  e Cidadania, nós temos aí, então, uma aproximação muito grande com
algumas... principalmente com algumas organizações de bairros que a gente até teve
recentemente na Vila Esperança, onde a gente pretende também, já está em curso a
abertura de uma feira na região.

Então,  a  gente  tem  aproximado  muito  desses  trabalhadores,  muito  dessas
pessoas, para que a gente possa explicitar, melhor dizer qual é o papel da Secretaria e
aquilo  que  a  gente  pode  efetivamente  ajudar.  E  isso  tem sido  feito  em conjunto,
fazendo com que haja essa… suma essa sobreposição que poderia haver de funções,
tornando mais fácil que as pessoas possam buscar em cada secretaria as suas… as
orientações necessárias.

Principalmente, lá atrás, nós tivemos, em relação às cooperativas, que eu acho
que foi... uma questão que foi colocada aí pelo vereador Paulo Bufalo na sua parte
final, nós temos nessa integração desse grupo, vereador, uma discussão que não se
cinge somente a contratar cooperativa, eu acho que a conquista da contratação foi
fundamental, a contratação das cooperativas pelo Município, através da Secretaria de
Serviços Públicos,  para  coleta  ou triagem de materiais,  ela  vem em um momento
muito  importante  para  as  cooperativas,  vai  fortalecer  e  dar  continuidade,  uma
atividade perene que elas possam ter uma remuneração e que isso fortalece o trabalho
delas.

Claro que a gente está muito aquém como percentual que  Vossa  Excelência
citou  de  reciclagem,  mas,  como  eu  disse,  nosso  grupo  tem  também  presente  a
Secretaria do Verde e a Secretaria do Verde tem desenhado com... um projeto bem
grande  dentro  do município  de educação  ambiental.  Então,  essa  pauta  está  nesse
grupo  também,  a  gente  tem  discutido  isso  e  eu  acho  que  esse  trabalho  de
entressecretarias(F) vai fortalecer todas essas ações.

O que a gente precisa entender um pouco, eu acho que entra um pouco do que
o... o do vereador Cecílio Santos comentou, é que no projeto de lei nós temos que
entender o que cabe efetivamente à Secretaria de Trabalho e Renda, o nosso papel, o
que o vereador Luiz Rossini destacou, essa parte de regularizar as cooperativas, de dar
a elas uma assessoria para que elas tenham toda a documentação fiscal,  jurídica,
presente  para  que  a  gente  possa  dar  a  ela  as  condições  de  habilitação  para  ser
contratadas.

Então,  nós temos a Secretaria  de Serviços Públicos trabalhando na área de
planejamento, de estratégia, de organização, de plano de negócios, estabelece isso
com elas em reuniões, nós fazemos a parte de assessoria de estruturação delas, de
organização jurídica, organização de regularidade fiscal. A Secretaria de Saúde tem
tido uma presença muito importante com o Departamento de Vigilância, a Devisa,
exatamente  para  orientar  as  condições  de  trabalho,  segurança  do  trabalho  e  as
condições de trabalho e a Secretaria do Verde que além de, claro, analisar os aspectos
ambientais ali da região, da área onde ela está funcionando, também poder trabalhar a
parte de educação ambiental.
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Então,  eu vejo  que  na  lei,  vereador  Cecílio  Santos,  a  gente  está  buscando
descrever o que é que a Secretaria de Serviços… – perdão – a Secretaria de Trabalho e
Renda tem hoje como função e, na verdade, a gente não pode se sobrepor – por isso
que eu… talvez a gente precisasse… fico à disposição para a gente discutir a redação
do art. 7º – porque a gente não pode esquecer também que a gente não pode se
sobrepor  à Lei  12.305 de  [ininteligível],  que é  a Lei  de Resíduos  Sólidos,  que diz
expressamente  que  compete  ao  órgão  de  limpeza  de  serviço  público,  fazer  a
organização e o funcionamento das cooperativas. Então a gente precisa tomar cuidado
porque senão a gente invade uma competência da Secretaria de Serviços Públicos e a
ideia não é essa, a ideia é a gente articular toda essa função, a ideia é a gente fazer
com que a Secretaria de Trabalho e Renda dê o suporte. Nós hoje coordenamos esse
grupo, a coordenação do grupo está sob a gestão da Secretaria de Trabalho e Renda e
a gente quer fazer com que haja no projeto de lei apenas a fixação das nossas tarefas,
que não se pretende fugir de nenhuma responsabilidade, nenhuma obrigação prevista,
mas, exatamente, não invadir uma competência de outra secretaria.

E, vereador Paulo Bufalo, com relação à sua primeira intervenção, observação
questionada, sobre a questão das escolas, sobre o mercado de trabalho. Eu acho que
na própria lei — a gente pode… eu queria que depois… a gente também… me coloco à
disposição para a gente eventualmente poder aprofundar essas questões —… eu acho
que tem duas situações que nós podemos… que é a nossa ideia fazer. 

Primeiro:  nós  temos  na  estrutura…  nós  temos  a  criação…  uma  das
coordenadorias  vai  ser  redenominada,  uma  das  nossas  coordenadorias,  aquela
primeira que estava ali na apresentação, ela aparece ali como coordenadoria, agora… a
Coordenadoria de  Programação  Social  aparece como  Coordenadoria de  Formação e
Qualificação.  Essa  Coordenadoria  de  Formação  e  Qualificação  denota  exatamente
aquilo  que  essa  gestão  procura:  ampliar  a  capacitação  de  trabalhadores  buscando
fortalecer  e  aumentar  a  chance  da empregabilidade,  aumentar  índice  de
empregabilidade dando a formação necessária para que essas pessoas possam acessar
as vagas de emprego que são disponibilizadas. Então esse nome não é à toa, esse
nome vem exatamente  para  que  a gente possa  dizer  que a  gente  vai  investir  na
formação. Tanto é, secretário, que este ano nós aumentamos em quanto o número de
ofertas  de  vagas?  Recentemente  nós  abrimos  mais  de  mil  vagas  de  qualificação
profissional. Não foi isso? A gente teve…

SR.  GUSTAVO DI TELLA FERREIRA:  Não, o feirão ofereceu 7.200 vagas e
depois abrimos mais mil vagas. Então, até o momento, oito mil duzentas e poucas
vagas. E eu tenho certeza que até o final do ano serão abertas novas vagas.

SR.  FREDERICO  SEQUEIRA  SCOPACASA:  Então,  nós  temos  uma
coordenadoria  nova  com  esse  nome  exatamente  para  fortalecer  essa  área  de
qualificação profissional, que é tão necessária, para que a gente possa ter esse nível
de empregabilidade aumentado. Esse número significativo, se a gente pegar nos anos
anteriores  a  gente  nunca  chegou  a  um nível  de  oferta  de  cursos  de  qualificação
gratuitos, nós estamos falando de cursos gratuitos de qualificação, então nós estamos
falando de cerca de oito mil, nós estamos falando de um aumento substancial, isso é
muito importante, não é à toa, então, que é esse é o nome dessa coordenadoria.

E  essa  coordenadoria,  vereador  Paulo  Bufalo,  a  gente  quer  que  ela  faça  a
interlocução com as entidades profissionalizantes, sejam elas do  Sistema ‘S’, sejam
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elas cursos profissionalizantes dos estados, sejam de onde for, institutos tecnológicos
do  Governo  Federal,  onde estiver, nós queremos que essa  coordenadoria faça esse
diálogo e que a gente possa trabalhar na qualificação, mas ainda — para responder e
finalizar essa questão —, nós temos na estrutura,  Vossa  Excelência  pode verificar, o
Observatório  do  trabalho,  inclusive  nós  tivemos  até  agora,  se  pegar  no  site da
Prefeitura…  nós  tivemos  já…  nós  chamamos…  acabou…  a  Secretaria  de  Gestão  e
Desenvolvimento de  Pessoas acabou de convocar mais um economista exatamente
para que a gente possa dar vazão a esse trabalho.

O  Observatório,  ele  vai  subsidiar  exatamente…  O que  é  que  ele  pretende?
Subsidiar essas informações de mercado de trabalho, subsidiar as políticas públicas
nossas  através  dessa  análise  do  mercado  de  trabalho,  então  ele  vai  fazer  um
diagnóstico de todos os indicadores do mercado, todos indicadores sobre desemprego,
sobre empregabilidade, as áreas, quanto a área de produção, de comércio de serviço
aumentou, o que é que está faltando, e esse diálogo com um curso de qualificação… a
gente vai ter que, ao final, agregar uma captação de muito forte de vagas que é onde
a gente vai buscar nas empresas essas vagas que a gente pretende. Então, a gente vai
até o local e fala: “O que é que vocês precisam aqui?”.

A gente tem tido um diálogo, secretário,  muito, também, importante com a
própria  Ceprocamp,  a Fumec, hoje vinculada à  Secretaria de  Educação porque eles
estavam oferecendo alguns cursos e a gente tem ido até os bairros e perguntado quais
são as demandas do bairro exatamente para implantar o curso lá, para que também
não haja aquele deslocamento da pessoa sair do bairro para ir até o centro, então a
gente, procura junto com o Ceprocamp, chegar nesses locais.

Então  eu  acho,  vereador  Paulo  Bufalo,  que  nós  temos  um  trabalho  dessa
Coordenadoria  de  Formação  e  Qualificação,  observatório  que  vai  subsidiar  essas
políticas públicas e, claro, esse diálogo com as empresas e com os bairros, para que a
gente possa levar os cursos de qualificação e atender essas demandas específicas.

Acredito que eu tenha respondido acho que todas as questões. Se faltou alguma
coisa eu agradeço.

SR.  GUSTAVO DI TELLA FERREIRA: Eu só queria colocar que esses cursos
foram possíveis graças a parcerias com o Sistema S: Sebrae, Senac, Senai, também
com o pessoal do Ceprocamp e Softex, que foram instituições que não conseguiam a
parceria da Prefeitura em anos anteriores, então nós conseguimos trazê-las para junto
da Secretaria.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ:  Obrigado, secretário, obrigado,
Frederico. Nenhum questionamento? 

Antes de continuarmos, eu gostaria de cumprimentar… registrar a presença do
nosso presidente vereador Zé Carlos. Obrigado, viu, presidente, por estar conosco aqui
acompanhando a nossa audiência. Sua presença é sinal de grande prestígio para nós.
Obrigado, viu? 

Então, dessa forma, entendendo… pois não, vereadora, claro. Claro, vereadora.
Você.

SRA.  VEREADORA  GUIDA  CALIXTO: Obrigada,  presidente.  Eu  só  queria
primeiro agradecer a resposta do Frederico, doutor Frederico. Perguntei até se você
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fosse de carreira, mas aí o Irineu falou que não, mas que você já tem um tempo lá.
Então, responde um pouco o que a gente tem percebido.

Bom, duas coisas que eu queria só complementar. Primeiro, perguntar… você
falou de algumas secretarias que tem esse convênio. Essa parceria da Secretaria de
Emprego e Renda nesse debate intersetorial, você falou saúde, tal. Então, primeiro ver
essa… só como indicativo mesmo, para vocês avaliarem, porque não sei se está no
escopo da discussão da secretaria encaminhar isso.

Mas, por exemplo, a gente tem um debate forte com a Secretaria de Assistência
Social, porque por exemplo: a Secretaria de Assistência Social, a secretária esteve aqui
semana passada e falou de um projeto que eles estão iniciando aí, um projeto de dar
um pouco mais de autonomia, principalmente para as mulheres que são vítimas de
violência, então...

E nessa Casa tramita um projeto que é meu e da vereadora Paolla Miguel, da
bancada feminina do PT,  que fala  sobre um projeto,  Programa Mulher Viva,  que é
basicamente um projeto que a gente apresenta para que a Prefeitura Municipal, que eu
entendo que deve ser através, ou da Secretaria de Assistência, com parcerias com
vocês, por exemplo, de apresentar um banco de dados aí tanto de capacitação para
mulheres que são vítimas de violência, porque o que a gente percebe é que essas
mulheres,  muitas  vezes,  elas  permanecem nessa  situação  de  violência  doméstica,
porque elas não tem autonomia financeira, autonomia profissional.

Então, isso poderia, enfim, ver um programa de formação nesse sentido, para
garantir que essas mulheres possam se capacitar e possam ter condições, autonomia
de buscar uma colocação no mercado, para poder ter a sua autonomia financeira e sair
daquele ciclo de violência, isso é uma coisa. E também que a administração possa ter
esse banco de dados de empresas, que possam estar fornecendo, em algum momento,
alguma colocação também para essas mulheres.

Então,  são  dois  principais  elementos,  assim, que  a  gente  apresenta.
Movimentos aí que poderiam ser pensados também, e isso entra como sugestão. E aí,
enfim… é apenas uma sugestão, aproveitando para acumular no debate.

E a outra questão,  é  quando fala sobre as parcerias com as instituições, as
entidades e os institutos. Eu presido nessa Casa uma comissão de estudo que debate
sobre o Instituto Federal, a importância, o fortalecimento do Instituto Federal.

O Instituto Federal hoje está localizado em um território que a gente percebe a
presença de muitas mulheres, mulheres… mães solo, que ainda não concluíram a sua
formação, a sua capacitação, e eu acho que poderia ser um espaço importante de
parceria com a Secretaria de Emprego e Renda nesse sentido também.

A gente… é óbvio que o Instituto Federal tem a sua grade curricular, mas eles
estão abertos para parcerias, inclusive, já tem uma discussão de parcerias através da
nossa  comissão  com  a  Secretaria  de  Educação.  Então  é  só  para  poder  também
acumular no debate. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, vereadora.

Mais alguém gostaria de questionar? Não? [ininteligível] de volta a palavra para
o Fred, é você? Ok. Algum… Presidente… Isso, isso.
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Então cumpridas as considerações finais, secretário Gustavo Di Tella, por favor.

SR.  GUSTAVO DI TELLA FERREIRA:  Eu,  mais  uma vez,  agradeço  aqui  a
oportunidade  de  vir  a  esta  Casa  e  deixar  também  claro,  principalmente  aos
vereadores, que essa discussão de uma nova estrutura foi muito até debatida dentro
da secretaria e depois em algumas reuniões com o nosso vice-prefeito, Wandão, e até
a apresentação ao prefeito Dário das necessidades desse aumento desses dois cargos
e de uma estrutura mais forte, porque a demanda que nós temos recebido é muito
grande na secretaria.

Então a gente necessita... Eu, como gestor e técnico, que isso aí realmente é o
que a secretaria precisa hoje para ter… para que ela caminhe um pouco melhor.

Para encerrar, agradeço a todos os vereadores presentes, agradeço também ao
secretário  Ernesto;  ao  Alexandre  e  ao  Paulo  pelo  apoio  que  tem  dado  à  nossa
secretaria nas demandas existentes. 

Agradeço ao presidente da Comissão, vereador Carmo Luiz, pela oportunidade
de vir aqui apresentar a nossa nova estrutura e, enfim, é isso. Muito obrigado, mais
uma vez.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, secretário Gustavo Di
Tella.  Gostaria  de  agradecer  a  sua  presença,  a  exposição...  a  sua  exposição,  a
exposição do doutor Alfredo…

SR. FREDERICO SEQUEIRA SCOPACASA: Fred.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Fred — me perdoa viu,  doutor
Fred — doutor Fred, e Frederico Scopacasa. 

Eu acredito que tiramos todas as dúvidas relacionadas ao projeto, cumprindo
assim o papel fundamental da audiência pública, que é dar publicidade à matéria e
também ouvir os vereadores e a população.

Portanto, cumprido o regimento legal, devido processo legal, declaro encerrada
a 31ª Audiência Pública, promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade. 

Daremos uma pequena pausa para nos reorganizarmos e em seguida daremos
início à 32ª Audiência Pública. 

Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. 

– Audiência encerrada às 10 horas e 55 minutos.

[fim da transcrição]

Carmo Luiz

PRESIDENTE
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