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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 HIGOR DIEGO: Bom dia a todos. Com a graça
de Deus e permissão dEle eu declaro aberta a 40a audiência pública promovida pela
Comissão de Constituição e Legalidade para debater o Projeto de Lei Ordinária, o PLO
250/2021,  Processo 234.727, de autoria  do prefeito municipal, que “dispõe sobre o
plano plurianual para o quadriênio 2022/2025”.

Eu agradeço a presença de todos e sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal
de Campinas.

Gostaria  de cumprimentar  aqui  os vereadores e  as vereadoras presentes,  a
vereadora Debora Palermo, o vereador Cecílio Santos, o líder do governo vereador Luiz
Rossini  e  o  membro  da  Comissão  de  Constituição  e  Legalidade,  o  vereador  Jorge
Schneider, que encontra-se à Mesa.

Gostaria de agradecer ao presidente da Comissão Constituição e Legalidade, o
vereador Carmo Luiz,  que por uma eventualidade não pôde estar presidindo e me
designou para fazer esta audiência que para mim é uma honra muito grande.

Gostaria também anunciar a presença, e agradecer, do presidente da Câmara
Municipal, o vereador Zé Carlos que encontra-se também aqui com a gente.

Ao secretário Peter Panutto: muito obrigado, que também encontra-se aqui; o
secretário de Finanças, Aurílio Sérgio Costa Caiado; o secretário Gustavo Di Tella, da
Secretaria de Trabalho e Renda, que está aqui também; o João Carlos Ribeiro da Silva,
diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento. 

Agradeço a presença também da Marta, que representa aqui a Emdec; o Paulo,
a Secretaria Municipal de Serviços Públicos; o Fernando, representando a Secretaria de
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Esporte,  o  Fernando  Vanin;  João  Manuel…  secretário  municipal  de  Educação,
representando  a  Secretaria  Municipal  de  Educação;  a  Bruna,  representando  a
Secretaria de Habitação; o José Renato Lima, do Conselho Regional de Economia de
São Paulo; a Andreia dos Santos, representando a Comissão das Monitoras e Agentes
de Educação Infantil. Muito obrigado pela presença. 

Chegou mais um aqui, o Carlos. 

Secretário  Barreiro,  gostaria  de  convidá-lo  para  fazer  parte  da  Mesa,  o
secretário municipal de Infraestrutura. Obrigado, secretário.

Pessoal,  hoje  nós  estaremos  aqui  nesta  audiência  pública  debatendo,
entendendo, ouvindo o secretário sobre o Plano Plurianual, o PPA 2022/2025. 

Gostaria de agradecer você, que nos assiste através da TV Câmara ou através
das redes sociais neste momento. É importante dizer que você também, cidadão, pode
participar, basta acessar o  site da Câmara Municipal e ali vai ter um formulário para
você elaborar a sua pergunta. 

Muitos,  assim  como  eu,  talvez  nunca  participou  de  uma  reunião  do  Plano
Plurianual, então é importante dizer que o secretário, os secretários aqui presentes, os
vereadores… é uma das audiências públicas mais  importantes para o município de
Campinas.  Hoje,  aqui,  o  secretário  representando o prefeito  municipal  vai  expor  o
plano das ações do governo do ano de 2022 até 2025 e assim a população pode fazer
as suas perguntas, os seus questionamentos, dentro da apresentação.

Sem mais delongas eu gostaria de passar a palavra para os membros da Mesa
aqui poderem se apresentar, deixar um bom-dia. E a gente já tem familiaridade com
os  senhores,  mas  eu gostaria  que  o  senhor  se  apresentasse  porque,  às  vezes,  a
população que nos assiste ainda não conhece o senhor, talvez vai ver pela primeira vez
os senhores, e é importante, eu acho, os secretários aqui e os membros da Mesa
poderem dar uma palavra aí para a gente iniciar os trabalhos e a apresentação.

Pode iniciar o vereador Jorge Schneider, por favor.

SR. VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Bom dia a todos, na pessoa da Izabel,
minha amiga, uma grande representante do Conselho Municipal da Assistência Social,
quero dar um bom dia a todos.

E dizer que esse Plano Plurianual é um plano diferente, que nós precisamos ter
muita  atenção,  porque  será  o  ano,  se  Deus  quiser,  da  retomada da economia  de
Campinas, um ano pós-pandemia.

Então  nós  vamos  ter  que  ter  uma  atenção  muito  grande,  e  nós  vamos
acompanhar, pari  passu aí  as  colocações dos nossos secretários,  porque  Campinas
merece um olhar atento a tudo e a todos que dependem do orçamento municipal.

Muito obrigado, um bom dia a todos.

SR.  PETER  PANUTTO: Bom  dia  a  todas  e  todos,  tentar…  aqui.  Queria,
inicialmente cumprimentar o presidente da Sessão, o vereador Higor Diego. Uma figura
nova  na  Câmara,  jovem,  com  muitas  ideias  novas,  muita  disposição,  a  quem
cumprimento aqui toda a Câmara Municipal.

Queria também desejar um bom dia aqui ao nosso vereador Jorge Schneider, ao
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líder de governo vereador Luiz Rossini, ao vereador Cecílio Santos e ao presidente da
Câmara, o vereador Zé Carlos, a quem tenho muito a honra de manter um excelente
relacionamento institucional. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo.

Cumprimentar o meu colega, secretário Caiado e, desde já, dar os parabéns ao
secretário  Caiado  pelo  excelente  trabalho  técnico,  de  qualidade,  que  vem
desenvolvendo, garantindo não só uma celeridade, mas também uma qualidade nos
trabalhos, o que já foi… tem sido demonstrado e foi demonstrado mais uma vez ontem
à noite, na audiência pública da Lei Orçamentária do ano que vem, e hoje no Plano
Plurianual 2022/2025.

Então… e ficarei aqui para dar o respaldo que o secretário Caiado necessitar,
mas sei que não será necessário em razão de toda a competência e habilidade do
secretário Caiado. Obrigado e bom dia a todos.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Bom dia,  vereador Higor Diego, a
quem eu parabenizo pela condução dessa Sessão; bom dia, presidente vereador Zé
Carlos; bom dia, vereador Jorge Schneider; bom dia líder do governo vereador Luiz
Rossini; bom dia vereador Cecílio Santos, vereadora Guida Calixto, vereador Gustavo
Petta.

Bom dia aos meus colegas. Obrigado, secretário Panutto, pelas gentis palavras;
secretário  Gustavo  Di  Tella;  secretário  Barreiro,  que  está  aqui  do nosso lado;  nós
também estamos aqui  com o diretor  de contabilidade  João  Carlos;  e  na  plateia  o
assessor da Secretaria de Finanças também, o Gabriel.

Eu sou o secretário de finanças, Aurílio Caiado, e vamos junto com o vereador
Higor Diego e com os demais secretários conduzir a apresentação do PPA.

SR.  CARLOS JOSÉ BARREIRO:  Bom dia  a  todos,  bom dia  vereador  Higor
Diego,  presidente  dessa  Sessão  extremamente  importante  para  o  município  de
Campinas,  que  é  a  discussão  do  PPA,  que  definirá  as  diretrizes,  sob  a  ótica
orçamentária, de investimentos, de despesas para os próximos quatro anos.

Eu queria cumprimentar os demais vereadores da Casa, o vereador Luiz Rossini,
o  nosso  líder  de  governo,  o  vereador  Cecílio  Santos,  a  vereadora  Guida  Calixto,
vereador Zé Carlos, vereador Gustavo Petta, e os demais… o vereador Jorge Schneider,
que está aqui na Mesa, os colegas aí, Panutto, Caiado, o João Carlos e demais pessoas
que nos assistem, que estão aqui na plateia, os demais secretários que estão aí na
plateia.

E estamos aqui para, se houver necessidade, alguma intervenção, esclarecer
os…  o  que  nós  poderemos  fazer  dentro  da  cidade  de  Campinas  em  termos  de
investimentos  de  grande vulto,  que  vão  impactar  muito  essa  cidade  nos  próximos
anos.

SR.  JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA: Bom dia  a  todos  e  a  todas;  ao
presidente vereador Higor Diego; aos nossos secretários aqui presentes: o secretário
Caiado,  o secretário Gustavo Di Tella; secretário Barreiro;  Panutto; aos vereadores
aqui  presentes:  o  vereador  Jorge  Schneider,  que  compõe  a  Mesa;  vereador  Luiz
Rossini;  vereador  Zé  Carlos,  presidente  desta  Casa;  vereador  Cecílio  Santos;
vereadora Guida Calixto e o vereador Gustavo Petta.
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SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO: Gostaria  de  registrar  a
presença também,  que  faz  parte  da  comissão,  membro  titular,  a  vereadora Guida
Calixto e à qual eu convido para fazer parte da Mesa, se assim desejar, e representar
todas  as mulheres,  as vereadoras daqui  da  Casa.  Gostaria  de registrar  também a
presença do vereador Gustavo Petta e também registrar a presença do presidente da
Comissão de Constituição e Legalidade aqui da Casa, o vereador Carmo Luiz. Muito
obrigado, ao qual eu represento.

Passarei a palavra desde já, na sequência, para o secretário de Finanças, doutor
Aurílio Sérgio Costa Caiado, para suas considerações e explanações.

Doutor Sérgio… doutor Caiado, né? Como eu conheço.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: [pronunciamento fora do microfone] 

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, então o senhor
sinta-se à vontade.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Bom, vamos fazer uma apresentação
mostrando primeiro o método que a gente adotou para construção do PPA, e depois
algumas das metas do próprio PPA.

A  gente  primeiro  quer  falar  por  que  adotou  essa  nova  metodologia  de
construção e utilização do PPA. 

Acho que nós vamos fazer essa apresentação como se não tivéssemos falado
dela ontem, até em respeito às pessoas que estão nos assistindo e que vieram aqui
especificamente para o PPA, então peço desculpas se eu repetir em relação ao que foi
falado ontem na audiência da LOA 2022, mas eu acho que é fundamental fazer uma
apresentação completa mesmo que repetitiva.

Nós  levamos em consideração  para  construir  o  PPA  alguns  fatores  que  são
fundamentais. O primeiro deles é, por princípio, existe um prefeito eleito, o prefeito foi
eleito em cima de uma plataforma, de um programa de governo, de uma proposta
eleitoral e obviamente essa proposta eleitoral não é algo que se perde no momento em
que  o  prefeito  assume  a  cadeira,  muito  pelo  contrário,  esse  tem  que  ser  um
documento que com a devida transcrição ou tradução das propostas políticas para os
objetivos  e  as  propostas  técnicas,  deve  ser  colocada  e  transformada  em  um
instrumento de planejamento dessa gestão.

Então é levado em consideração, em um primeiro momento, desde o primeiro
dia  da  gestão,  os  compromissos  assumidos  pelo  prefeito,  os  compromissos  que  a
gestão tem.

Esses compromissos já foram expressos e entregues à Câmara no chamado
plano de metas. Trinta dias depois de assumir, por determinação legal, o prefeito... a
Prefeitura, a Administração tem que encaminhar à Câmara o plano de metas, esse
plano de metas  já  expressa… então  já  é  a primeira tradução  técnica do plano de
governo.

Você tem o plano de governo, que são as ideias políticas colocadas durante o
processo eleitoral,  você tem a tradução dessas propostas políticas para o plano já
executivo da administração que é o plano de metas, e agora tem o plano plurianual,
que é o instrumento, a partir do qual você coloca todas as metas, os indicadores, as
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rubricas orçamentárias, e a previsão de dotações que serão utilizadas para atingimento
de cada uma das metas dos programas e das ações.

Então nós estamos discutindo hoje o PPA, que levou em consideração esses dois
grandes  indicadores  e  existem  dois  grandes  indicadores,  outros  dois  grandes
indicadores, que a gente chama de indicadores exógenos ao município de Campinas,
mas que são fundamentais, porque tanto o programa de governo quanto o plano de
ação  são  ações...  são  propostas  olhando  o  município  de  Campinas,  as  questões
objetivas da cidade e da sua população, mas existem os objetivos do desenvolvimento
sustentável que é o plano da ONU de atingimento, que é uma agenda global onde os
países,  os estados,  o  governo e,  no nosso caso,  a  municipalidade,  assume alguns
compromissos com o desenvolvimento sustentável, com a garantia da preservação e
da manutenção e da qualidade de vida da nossa mãe Terra.

E  são  17  objetivos  do  desenvolvimento  sustentável  que  são  levados  em
consideração,  todos  eles  foram  discutidos  com  a  equipe  técnica,  internalizados  e
cotejados com os objetivos que se queria atingir.

Existe também o Índice de Eficiência[sic] da Gestão Municipal, o IEG-M, que é
um índice construído pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que, aliás, hoje é
adotado  por  grande  parte  dos  tribunais  de  contas,  cada  um pegou  essa  ideia  aí,
ajustou,  adaptou,  mas todos  têm,  porque é  uma forma objetiva  de  o  Tribunal  de
Contas mensurar a eficiência da gestão pública e de comparar o pequeno município
com o médio, com o grande e ter indicadores claros para comparar.

São nove grandes indicadores que... indicador da erradicação de pobreza, de
saúde,  de  educação,  o  indicador  fiscal,  indicador  de  planejamento;  que,  a  partir
dessa… de um conjunto de dados e informações levantados na gestão, é construído um
índice e esse índice, então, são colocados…

Acho que na tabela anterior ou na posterior, João.

Não, não, é lá mesmo.

E aí  está  explicado  quais  são os indicadores e  tem toda uma métrica  para
construir esses indicadores.

Então, o que é que nós pensamos? Se a administração vai ser avaliada com um
indicador  que  é  objetivo  e  que,  a  partir  desse  indicador,  a  gente  vai  poder  ser
comparado com os outros municípios do Estado de São Paulo, nós temos que ter esses
indicadores  na  nossa  palma  da  mão,  como  a  nossa  Bíblia,  e  perseguir  esses
indicadores como uma forma de ter uma avaliação mais bem avaliada.

A gente sabe que o nível de eficiência e de efetividade da Administração Pública
de Campinas é dos melhores do Brasil. Eu que, além de ser velho, sou rodado aí, já
passei  por  várias  gestões de alguns  estados distintos  inclusive,  eu sei  que eu me
surpreendi ao chegar na Prefeitura de Campinas, em que pese morar na cidade de
Campinas  há  30  anos,  estou  na  Gestão  Municipal  há  dez  meses,  comecei  com o
prefeito Dário em janeiro, e me surpreendi muito positivamente em ver a qualidade da
gestão, a qualidade dos gestores, a competência dos gestores e quando a gente olha
para a nota que nós temos no Tribunal de Contas, no IEG-M, é “B”, poderia ser “B+”,
poderia ser “A”.
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Então, é considerado uma gestão eficiente, mas não é considerado uma gestão
que expressa... não é  top, como nós sabemos que nós podemos ser e nós sabemos
que, na prática, nós somos, mas se a gente tiver um pouquinho de preocupação com
esses indicadores, nós, com certeza, vamos melhorar.

Então,  nós  juntamos  esse  conjunto,  esse  conjunto  de  indicadores  que  são
distintos  e  ali  tem  os  diversos  municípios,  as  notas  que  tem  em  cada  um  dos
indicadores base que compõe, depois, a métrica para dar a soma total, a gente vê que
Campinas tem B+, tem até A em alguns índices, mas também tem C, dois “Cs”, um C+
um A no ICIDADE, dois B+ no IGOVTI e no Iambiental um B em Saúde, o que dá uma
média geral de nota B. 

Estabelecemos como a nossa meta neste PPA elevar esse índice geral para B+
pelo menos, considerando que no estado de São Paulo nenhum município é A em tudo,
e para você ter a nota geral A você teria que ter A em todos os indicadores. Então, a
gente conseguir elevar de B+ para B e reduzir ou extinguir as notas C já vai ser uma
grande… em função disso, então, nós construímos — pode passar — os indicadores e
trabalhamos com a construção de todo o PPA. 

É importante também dizer que eu cheguei há pouco tempo, mas o João já está
na casa há alguns anos — não é, João? — e acho que é a primeira vez que a gente…
que a Prefeitura conta com uma consultoria técnica, especializada, em elaboração de
planos plurianuais para nos ajudar não só na construção da peça orçamentária, do
documento, mas principalmente na construção desses indicadores, na métrica desses
indicadores e, depois, na avaliação e no acompanhamento desse trabalho todo.

Nós fizemos também um trabalho, em função da pandemia não pudemos fazer
as  audiências  públicas  que  gostaríamos,  mesmo  toda  a  estrutura  do  orçamento
participativo não pôde ser acionada no ano passado, neste ano, então nós montamos
um sistema — pode passar, João — que nós vamos disponibilizar para todos poderem
consultar, inclusive nós estamos preparando um link para deixar disponível. 

Nós criamos um sistema de consulta pública no qual a população podia entrar
— ficou quase 60 dias disponível, esse sistema — e fazer sugestões, recomendações,
críticas, nos diversos temas. Nós tivemos a participação de 2.263 pessoas ou 2.263
participações,  algumas  pessoas  sugeriram  mais  de  uma  coisa,  e  montamos  um
mapinha, aqui está só no PowerPoint, mas isso, na verdade, é um sistema, é um BI,
você vai dando o zoom e ele abre, você chega até na rua, até a pessoa. O tamanho da
bolinha expressa o número de pessoas que sugeriu aquele tema e a gente pode dividir
ali. 

Nós agrupamos as sugestões em um conjunto de temas que vai de educação,
saúde,  cultura,  segurança,  pavimentação,  meio  ambiente,  transporte,  esporte,
limpeza, assistência social, iluminação, saneamento, habitação e outros. Educação teve
451 sugestões; saúde: 284 sugestões; cultura: 259; segurança: 184, por isso a gente
vê, por aqui já percebe quais são as prioridades da população — sabe, vereador Zé
Carlos? — porque na medida em que você tem 451 pessoas de 2.200, ou seja, quase…
mais de 20%, praticamente 20% sugerindo um tema é porque esse tema deve estar
preocupando  uma  parte  considerável  da  população;  mais  de  10% recomendando
sugestões e questões ligadas à saúde, e assim por diante. 

Então  esse  levantamento,  que  foi  construído  um sisteminha  para  facilitar  o
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manuseio de todos, foi encaminhado para todas as secretarias; os secretários, então,
levaram em consideração essas sugestões, recomendações e algumas críticas, algumas
manifestações nem tinham sugestão, tinha: “falta médico em tal lugar” ou algumas
críticas,  assim,  mas  que  as  secretarias  receberam,  todo  o  sistema,  e  vamos
disponibilizar para a população, na medida em que a gente preparar um documento,
estamos preparando um documento…

E nós conversamos ontem sobre a… o PPA, assim como a LOA também. São
documentos muito técnicos e muito áridos. Então, acho que nós estamos preparando
uma  tradução,  uma  explicação,  um  documento  mais  fácil  de  entendimento  para
disponibilizar  on-line no site  da Prefeitura, de forma que as pessoas possam olhar
melhor.

Então, aqui só para a gente ter uma ideia de como foi feito, nós pegamos aqui
uma categoria… a  participação  sobre  o  exercício  da  cidadania  e  manifestação  dos
munícipes. Você tem mais ônibus e linhas, 62 pessoas, no tema transportes.

Então, quando a gente… no sistema que nós montamos, se você clicar naquela
barra “transporte”, aí abre essa outra barra, que dá os itens de cada um. Então, no
tema transporte, 62 pessoas pediram mais ônibus ou mais linhas; 31 comentaram o
preço ou qualidade; 26 ciclovia ou calçada; 23 trânsito, 9 BRT, metrô, trem, etc. Então,
se você clicar, você consegue ver até onde mora a pessoa, de que bairro que ela é,
como que é.

Então, é um sistema bem inteligente e bem detalhado, não é, Pedro? Que a
gente  consegue…  é  um  instrumento  de  planejamento,  foi  um  instrumento  de
planejamento para todos nós. 

João, se você quiser me interromper para falar alguma coisa, fique à vontade,
viu?  A  vereadora  Guida  Calixto ontem  reclamou  que  o  João  não  falou,  não  é,
vereadora? 

SR. JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA: Só complementando, secretário, nós
vamos… no final  aqui  tem um link,  eu já  deixei  preparado aqui,  a  gente faz uma
demonstração. Se você quiser também a gente já pode colocar ele agora… o link da
ferramenta.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO:  Se você quiser pode colocar. Está
bom.

SR. JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA: Ok. Então, só...

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Eu acho que disso aí eu já falei, que
são as exigências e o que foi feito.

A gente então adotou uma abordagem que é… foi nova para todas as equipes.
Nós… a equipe de construtores, junto com a equipe da Secretaria de Finanças, nós
mobilizamos as equipes de cada secretaria.

Nós tivemos mais  de 100 pessoas,  não é, João? Acho que 117,  quase 120
pessoas da Prefeitura participando desse processo, que são os técnicos que em cada
secretaria se envolveram na construção, na sugestão e na recomendação do que é um
programa, quais são as ações que compõem cada programa, quais são os indicadores,
quais são as metas, a meta física, a meta financeira. Então, esse foi  um exercício
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realmente coletivo de toda a equipe de gestão da Prefeitura. 

Pode  passar,  João.  Como foi  construído,  a  gente  acabou  mostrando.  Então,
tecnicamente a gente diz o seguinte: A estrutura do PPA de Campinas foi mantida igual
as  PPAs  anteriores,  pela  opção  em  se  utilizar  um  sistema  existente,  pela
compatibilidade, para poder ter comparabilidade, mas houve um ajuste em função da
metodologia  e  dos  requerimentos  legais  que  também  vão  se  alterando  e  vão  se
complexificando, e as inovações foram incorporadas no processo e nos conteúdos de
cada etapa.

Então, você tem duas dimensões, uma dimensão… três dimensões, desculpa:
uma dimensão  estratégica,  uma dimensão  tática  e  uma dimensão  operacional.  Na
dimensão estratégica, a gente tem uma visão estratégica, que é o objetivo geral, você
tem depois a definição de cada programa, e os programas têm os seus indicadores.

Então, o programa… cada programa, ele expressa uma estratégia, é a dimensão
estratégica do PPA. Na dimensão tática, você tem... cada programa é detalhado em
ações. Ações, projetos e atividades. No caso, a gente apresenta as ações. As ações
têm os seus produtos, assim como os programas têm os indicadores, que são os… os
programas são ações mais genéricas, são guarda-chuvas. A melhoria da qualidade de
vida da população de baixa renda é um programa, e aí você tem as diversas ações e
depois das ações os projetos e as atividades, os projetos então têm produtos. 

E na dimensão operacional tem os elementos econômicos para  [ininteligível]
que são os recursos financeiros alocados em cada uma das ações.

Como foi construído. Então foi com uma participação muito grande de toda a
estrutura. Estão aqui 175… — eu errei, por mais de 50 quase… estava falando 117 a
120 — 175 servidores, entre secretários, dirigentes e servidores que participaram de
todo o processo nessa definição dividida em quatro etapas: a discussão da dimensão
estratégica  e  aí  teve  o  cadastramento  de  todos  os  programas,  discussão  dos
indicadores, e a alimentação do sistema, o sistema computacional que administra tudo
isso; depois detalhamos a dimensão tática com a definição das ações e dos respectivos
produtos; depois  a dimensão operacional,  que é alimentando com os recursos que
cada um destinou; e,  por  fim, a consolidação de estrutura e a construção de um
documento único chamada peça orçamentária.

Detalhar um pouquinho cada uma das dimensões. 

Na dimensão estratégica, a elaboração da dimensão estratégica contou com a
participação dos dirigentes das unidades, dos técnicos e dos responsáveis pela área
orçamentária.  Foi  realizada  uma  capacitação  on  the  job, né?  Sobre  as  peças
orçamentárias  e  sobre  a  construção  do  PPA,  para  a  gente  primeiro  trabalhar,
uniformizar o conhecimento, uniformizar a linguagem, uniformizar a informação.

E aí essa capacitação focou nas etapas dos aspectos estratégicos da definição
dos  programas,  o  conceito  de  definição  de  programa,  conceito  de  indicadores,
resultados e elaboração preliminar das listas e a utilização dos instrumentos.

Então você tem como é que foram as etapas e como que isso se expressa no
documento orçamentário. Pode passar, João. 

Na dimensão estratégica também tem a construção dos indicadores, a discussão
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dos indicadores, e aí houve toda uma discussão e a preparação inicial dos indicadores.
Pode passar, João. 

A  dimensão  tática,  ela  teve  por  objetivo  definir  as  ações  dos  respectivos
produtos. As ações foram definidas a partir da análise dos serviços prestados por cada
unidade e das intenções estratégicas para os próximos quatro anos, procurando-se
manter as ações do PPA anterior,  relativas às atividades de manutenção da gestão
pública e da cidade e a sua estrutura ocupacional. 

Colocamos aqui um exemplo da Secretaria de Desenvolvimento, onde o PPA
atual tem manutenção de serviço, aquisição e reforma de bens imóveis, construção...
concurso público, formação de competitividade, têm as diversas ações, têm diversos
serviços que são os mais relevantes que a secretaria presta, toda uma discussão de
que você presta de serviço para saber se nas ações do PPA estão expressos todos os
serviços, todas as atividades que você... que a própria secretaria faz e uma discussão
sobre então as ações do novo PPA.

Na dimensão tática, então esse é um  [ininteligível], a gente não colocou os
números, mas a gente define qual é a ação, o tipo de ação, que produto que essa ação
vai realizar e qual é a meta ou quais são as metas distribuídas ao longo dos quatro
anos.

E  na  dimensão  operacional  que  tem  por  objetivo  inserir  os  elementos
econômicos, aí é… a dimensão operacional é a dimensão mais técnica de operacional
stricto sensu… apesar de o nome ser operacional, não é nada braçal, é bem técnico; e
aí você tem que fazer todo o cadastramento… Então ontem eu cheguei a comentar que
existe  uma legislação  nacional,  regra nacional,  para  você construir  todas  as peças
orçamentárias, uma codificação, uma classificação, você tem que seguir estritamente a
lei  e  as  determinações  da  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  para  que  todos  os
orçamentos de  todas  as  prefeituras,  de  todos  os  estados,  de  todos  os  órgãos  do
Governo Federal, todos tenham a mesma classificação, todos têm que ter a mesma
estrutura porque, depois,  a Secretaria do Tesouro Nacional junta tudo e compõe o
Balanço Geral da Administração Pública, quanto que se gastou, em que se gastou, qual
é o déficit, qual é o superávit do país como um todo. 

Então,  para  isso,  todos  temos  que  trabalhar  com  exatamente  a  mesma
classificação, a mesma organização na estrutura das peças orçamentárias. Então, essa
é a parte mais técnica que aí é a equipe do João que nos dá o apoio para isso.

O que é que a gente acha que foi... quais foram os ganhos imediatos durante a
aplicação dessa metodologia para a nossa equipe, para todos nós, não é? Primeiro é
motivação  e  aprendizagem  das  equipes  participantes  na  construção  do  PPA:
treinamento,  discussões,  envolvimento,  empoderamento  das  equipes  de  cada
secretaria, entendendo exatamente o papel dela, a participação dela nesse processo e
não  só  fornecendo  informações  para  os  técnicos  preencherem  os  quadros,  mas
efetivamente colaborando e construindo juntos; entendimento sobre a importância do
PPA como instrumento de planejamento e gestão.

Nós não queremos que o PPA seja um instrumento efêmero que é feito a cada
quatro anos, nós queremos o PPA como um instrumento vivo e que persista ao longo
da  gestão,  ao  longo  dos  quatro  anos  como  o  principal  instrumento  norteador,
instrumento de planejamento dessa gestão. Então, ele tinha que estar expresso nele
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tudo o que está no plano de governo, na proposta do prefeito Dário, tudo o que estava
no plano de metas, tudo o que se tem intenção de fazer em quatro anos.

Ninguém vai conseguir ver – é importante fazer uma observação – assim como
a gente não consegue ver na própria Lei Orçamentária Anual “pavimentação da Rua
Justino” e tal, porque ele não chega nesse nível de detalhe, mas você vai ver que aqui
tem a prioridade de pavimentação de vias ou de saneamento ou de saúde  ou de
atendimento  básico  da  saúde  ou  atendimento  da  Saúde  Complementar,  você  vai
conseguir ver exatamente quais são os eixos estratégicos prioritários da gestão.

O objetivo do PPA não é detalhar cada ação, seria impossível, principalmente
para um brasileiro na Gestão Pública, com quatro anos de antecedência eu falava:
“Olha, daqui a quatro anos – não é, Barreiro? – eu vou ter dinheiro para pavimentar a
rua tal  ou vou tampar “x” metros de buracos e fazer…”. Esse nível  de detalhe é a
discricionariedade  da  execução  orçamentária  cotidiana.  O  PPA  tem que  apontar  o
norte, as prioridades, os eixos estratégicos que serão perseguidos pela administração
ao longo de quatro anos. Então, isso é muito importante.

Essa foi  uma das transformações, um dos ganhos na elaboração desse PPA,
envolvendo todas as 175 pessoas, técnicos da Prefeitura, entre secretários e gestores,
que trabalhamos nessa peça orçamentária. Todos agora temos um comprometimento
maior com a implantação e com o perseguimento dessas metas – não é isso, Pedro? –
você sabe como foi construído, sabe porque é que foi construído aquilo, você sugeriu,
você recomendou, você opinou e agora você vai trabalhar para que aquilo aconteça ao
longo dos quatro anos.

A constatação de parte  das equipes da  utilidade dos novos indicadores dos
programas definidos por monitoramento da avaliação permanente, a constatação das
equipes também da necessidade de implantação de um modelo de governança para
monitoramento e avaliação periódica. Isso foi  um outro efeito  muito importante já
esperado, mas que surgiu de baixo para cima também, sabe, vereadora Guida Calixto?
As equipes falaram: “Escuta,  nós fizemos isso tudo,  mas como é que a gente vai
acompanhar?  Agora  a  gente  construiu  esse  indicador,  e  aí  como  é  que  eu  vou
diariamente, no meu cotidiano, eu sozinho que vou ficar calculando isso, fazendo...
sabendo  se  atinge  ou se  não  atingi?  Nós  não  vamos ter  um...  essa  estrutura  da
Secretaria de Finanças nos apoiando, nos acompanhando, nos assessorando?”.

Então, nós estamos discutindo agora junto com todo mundo como que a gente
faz para não só dizer: “Olha, gente, vocês tem que fazer”, mas dar o suporte técnico
suficiente para que todas essas 175 pessoas, para que as 17 equipes que participaram
da construção  do  PPA possa  ter  instrumentos  e  capacidade  para  poder  fazer  esse
acompanhamento  ao longo dos quatro  anos.  E a melhoria  das  denominações,  dos
objetivos, das justificativas, quer dizer, a uniformização melhor de toda essa discussão.
E vamos ver quais são os resultados que a gente obteve e o que se esperava.

O primeiro resultado obtido foi que os programas elaborados estão de acordo
com as orientações estratégicas do governo. Se a gente vai de baixo para cima, parte
do  plano  de  governo,  do  plano  de  metas,  dos  objetivos,  dos  indicadores,  do
conhecimento da realidade, da discussão com todos os operadores da  Prefeitura que
estão  lá  na  ponta,  em  cada  secretaria  sentindo  a  dor  do  seu  tema  específico,
obviamente que essa peça orçamentária vai refletir um pouco mais, não vamos dizer
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do que reflete  100%, ou só isso,  mas a refletir  um pouco mais  do que as peças
anteriores que foram mais técnicas, mas com menos envolvimento.

Os indicadores que refletem o resultado das ações propostas, melhorando assim
a pontuação do IEG-M, é o que nós esperamos, a gente quer… não é fazer do limão
uma limonada, mas é juntar esforços, já que a gente tem que construir indicadores
para o PPA, vamos construir indicadores que já sirvam para o IEG-M e a gente já
atinge dois objetivos com um trabalho só, a gente já atinge os objetivos do PPA, mas
também melhora a nossa avaliação no IEG-M.

As ações que resultam em oferta de bens ou serviços, compatível com as metas
e disponibilidade de recursos. Esse PPA, infelizmente, não é o PPA dos nossos sonhos,
nós gostaríamos de ter muito mais recursos, de realizar muito mais coisas, mas os
recursos são finitos. O grande desafio da gestão pública é fazer as escolhas certas,
definir  prioridades  —  um  político  brasileiro,  já  um  dos  primeiros  presidentes  da
República falava: “governar é decidir prioridades” se não tem, infelizmente, recursos
para atender a todas as demandas, mas você, ao governar, você tem que definir as
prioridades  —,  estabelecer  as  prioridades  e  persegui-las,  e  a  compreensão  dos
representantes setoriais na importância do PPA como instrumento de gestão. Acho que
essas foram os principais resultados obtidos. 

E  a  gente  espera  que  isso  se  transforme  em um círculo  virtuoso  que  é  a
implantação dessa sistemática de monitoramento dos programas e ações do PPA em
conjunto  com  a  execução  orçamentária,  ela  gere  uma  melhoria  do  controle,  da
avaliação e da qualidade do gasto público, ampliando a transparência na aplicação de
recursos e aos resultados obtidos, a gente espera que ela traga mais  realismo do
planejamento,  do  orçamento  e  das  contratações,  e  também  que  ela  fortaleça  e
profissionalize  mais  a  gestão  no  gerenciamento  das  ações  do  governo  e  na
responsabilização pelo desempenho e resultados para a sociedade, ou seja, que essa
peça não seja só uma peça de planejamento, mas que seja um instrumento efetivo
que  colabore  com  a  transformação  e  com  a  melhoria,  e  que  essa  melhoria  seja
percebida pela população, que é o alvo de qualquer [ininteligível] pública.

Quais foram as principais inovações? Ênfase na dimensão estratégica: reuniões
com secretários  e  titulares  das  autarquias,  fundações e  empresas — é importante
observar  que  no  PPA,  inclusive  as  empresas  públicas,  no  seu  investimento,  elas
participaram, então a IMA, a Emdec, todas as quatro empresas públicas participaram
da elaboração do PPA —; essa questão que eu tenho falado bastante aqui hoje já,
sobre os componentes do IEG-M como indicadores do PPA; os programas do PPA estão
atrelados  aos  objetivos  de  desenvolvimento  sustentável  da  ONU  e  devem  ser
monitorados com indicadores úteis ao monitoramento e avaliação de sua evolução; o
alinhamento a outros instrumentos de gestão  como o plano  diretor,  programas de
metas, os planos setoriais, os planos de saneamento, o plano setorial de transporte,
todos os planos estão alinhados com o PPA; orientação para resultados, isso é uma
métrica também, uma metodologia de construção tanto do planejamento quanto dos
indicadores, é quando você constrói todo o seu trabalho orientado a resultados.

Então  nós,  desde  o  início,  trabalhamos  com  essa  metodologia,  que  é  a
metodologia orientada a resultado, sabe, vereadora? E a melhoria dos indicadores dos
programas, que refletem o efeito do impacto na política pública, e trata o PPA como
um  instrumento  de  gestão,  um  modelo  de  governança  para  o  monitoramento  e
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avaliação permanente dos programas, dos indicadores e das ações.

A gente… só como explicação, nós temos o PPA um instrumento de longo ciclo.
Você tem um ciclo longo, você tem um ciclo médio, quadrimestral, você tem um ciclo
curto, que é anual.

O PPA, então, que é um planejamento de quatro anos, depois ele é subdividido
na  Lei  Orçamentária  Anual,  que  é  anual.  A  Secretaria  de  Finanças  e  todas  as
secretarias têm que fazer avaliações, e a gente tem que trabalhar com trabalhos a
cada quatro meses, e a gente está organizando as ações do PPA para trabalhar no
monitoramento e avaliação também, fazer uma avaliação anual de ciclo longo, que é…
o que é que é? Ah, é uma análise crítica, onde o prefeito, os secretários, os núcleos e
alguns convidados participam para saber em que nível estamos, o que já atingimos
atingir de meta, o que vamos atingir, se temos que repensar, se temos que refazer.

Um ciclo médio quadrimestral, que aí é uma análise mais crítica, que são os
gestores, o comitê gestor e os responsáveis por cada secretaria. E um ciclo mensal aí,
que a gente chama de ciclo médio mensal, que são as equipes técnicas que estão
monitorando  e  trabalhando  diariamente,  cotidianamente  na  operação  das  peças
orçamentárias, que também tem que acompanhar e monitorar.

Agora a gente já está no PPA propriamente dito, eu peço desculpas por ter me
alongado  tanto,  mas  eu  achei  que  era  importante  a  explicação  de  toda  essa
metodologia que foi adotada para a construção desse novo PPA.

Nós temos 3 eixos estratégicos, 30 programas, 265 ações e 79 indicadores.
Esse é o interior do PPA. E aí vamos dar alguns exemplos. João, você podia fazer essa
apresentação agora dos exemplos?

SR. JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA: Claro.

Bom,  dando  continuidade  a  nossa  apresentação,  só  complementando  os
vereadores… a vereadora Paolla Miguel e a vereadora Debora Palermo, que a gente não
tinha cumprimentado antes, também os técnicos aqui presentes que colaboraram e,
cada secretaria, da elaboração das propostas para o PPA.

Então, dando continuidade nos destaques da peça de planejamento. Então, no
eixo qualidade de vida, no item saúde, que tem o propósito aí de fazer de Campinas
uma  cidade  cada  vez  melhor  de  se  viver,  por  meio  dos  programas  nas  áreas  de
educação, saúde, esporte, lazer, cultura, segurança pública, assistência e integração
social.

Demonstramos aqui o investimento que está previsto na saúde, na construção,
reforma e ampliação das unidades de saúde, de [R$] 99.383,214 mil para o período do
PPA,  2022 a 2025.  A  meta  da  saúde  é  avançar  no i-Saúde,  que é  o  medidor  de
eficiência do Tribunal de Contas, de B para B+ até 2025.

Também dentro do eixo qualidade de vida, no item educação, investimento em
projetos para o período do PPA é de [R$] 270,620 milhões. A meta é avançar de oito
para o número de escolas de ensino integral,  e também atender  toda a demanda
manifesta de zero a três anos.

Estão previstos investimentos em unidades de educação infantil da ordem de
[R$] 60 milhões; investimentos na educação fundamental de [R$] 48 milhões; compra
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de equipamentos para a educação infantil de [R$] 73,1 milhões; e previsto também a
aquisição de equipamentos de materiais permanentes para o ensino fundamental de
[R$] 61,6 milhões.

Dentro dos destaques do PPA, também destacamos aqui a… ainda dentro do
item qualidade de vida, esporte e lazer, que é a… o principal projeto é a ampliação do
Cear, que é o Centro Esportivo de Alto Rendimento, a meta é a ampliação realizada e
criação  da  Fundação  Esportiva,  cujos  investimentos  previstos  no  PPA são  de  [R$]
36,300 milhões.

Dentro  do  item  desenvolvimento  econômico,  destacamos  aqui  a  habitação,
então  o  desenvolvimento  econômico  é  um eixo  que  visa  promover  a  inovação,  o
empreendedorismo,  a  capacitação  profissional,  a  imagem de  Campinas  como polo
econômico  e  as  condições  necessárias  para  atrair  investimentos  e  fomentar  o
crescimento econômico, ampliando assim as oportunidades de geração de emprego e
renda. Esse eixo engloba os programas nas áreas de Desenvolvimento Econômico e
Social,  Trabalho  e  Renda,  Mobilidade,  Habitação,  Serviços  Gerais/Setec,
Abastecimento, Comunicação e Tecnologia da Informação.

Dentro  dos  investimentos  previstos  destacamos  aqui  a  requalificação  dos
núcleos urbanos pela Habitação, a meta é atender e requalificar dez núcleos urbanos
até 2025. Com investimentos previstos no PPA de [R$] 26.875.099.

Dentro  do  eixo  desenvolvimento  econômico,  tecnologia,  infraestrutura  e
mobilidade urbana, destacamos aqui alguns investimentos previstos: expansão da rede
de  fibra  ótica,  90%  dos  próprios  com  conexão  de  qualidade;  fortalecimento  do
ecossistema de ciência, tecnologia e inovação; investimento previsto em projetos de
tecnologia de [R$] 22.062.400 no período do PPA completo; também está prevista a
conclusão do primeiro trecho do BRT e de projetos de expansão e investimentos em
projetos de infraestrutura, cujo investimento aqui previsto no período completo, R$
631.846.047 — está  aqui  na  responsabilidade  do  nosso  colega  Barreiro  todo  esse
investimento em infraestrutura —; também na área de transporte tem a ampliação da
rede cicloviária  de 62 km para  117 km, é  a meta desse PPA; o  investimento em
projetos de transportes é da ordem de [R$] 40.845.220.

Já  encaminhado  para  o  final  dos  destaques  que  elencamos  aqui  para  essa
apresentação. O investimento em saneamento, que é o eixo sustentabilidade, que visa
a conciliar a prestação de serviços de alta qualidade com preservação dos recursos
naturais em prol das gerações futuras, englobando os programas nas seguintes áreas:
Meio Ambiente, Saneamento, Infraestrutura, Serviços Públicos, Planejamento Urbano,
a  Fundação  José  Pedro  de  Oliveira  e  Processos  Legislativos.  Meta:  expansão  e
melhorias  no sistema de esgotamento sanitário.  A medição atual  é de 89,56% de
esgoto tratado e a meta é chegar, no final do PPA, com 97,92%. Também a meta de
índice de abastecimento de água hoje é de 99,81%, a meta é chegar em 100%. Os
investimentos em projetos previstos pela Sanasa é de [R$] 2.109.171.000.

Bom era essa a nossa apresentação, os destaques que elencamos do PPA e
ficamos à disposição para esclarecer as dúvidas que surgirem.

Muito obrigado.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Muito obrigado.
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SR.  PRESIDENTE  VEREADOR HIGOR DIEGO:  Muito  obrigado,  secretário;
obrigado a todos.

Eu gostaria de, antes de dar prosseguimento aqui, agradecer a presença da
vereadora Paolla Miguel, do Partido dos Trabalhadores; a  vereadora Debora Palermo,
vice-presidente desta Casa; agradecer mais uma vez o presidente da Comissão da
Legalidade aqui, o vereador Carmo Luiz, ao qual me concedeu essa honra de poder
fazer  parte  desse  momento  democrático,  onde  a  população  pode  participar
diretamente, através de audiência pública nas decisões legislativa, executiva — muito
obrigado —; e também, do mesmo jeito, estender os agradecimentos ao presidente da
Câmara, vereador Zé Carlos, ao qual todos nós representamos aqui — muito obrigado,
presidente. 

Uma das coisas que eu aprendi aqui há pouco, que uma vez vereador, sempre
vereador. Então gostaria de agradecer ao vereador Elias Azevedo, que nos concede a
honra — muito obrigado — sempre atuante; e agradecer o tenente Bruno Martins e ao
capitão Pedron, que representam o 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros, ao qual
ontem e hoje estão presentes aqui representando esse importante agrupamento, em
breve, se Deus quiser, estará indo aí para os distritos Campo Grande e Ouro Verde,
estamos lutando para isso.

Agradecer ao Júlio César Camargo (F), que é funcionário da Sanasa e ao Cleber
Januário  (F),  também,  morador  do  distrito  do  Campo  Grande,  representando  as
demandas do distrito aqui.

Muito obrigado a todos.

Gostaria de saber se algum secretário gostaria de acrescentar alguma coisa na
apresentação, antes de passar a pergunta para os vereadores.

Sendo assim, para que essa audiência  tenha uma mediação e um processo
importante, eu gostaria de dizer que vamos começar aqui as regras, vamos começar
passando a palavra para os membros da  [Comissão de] Constituição e Legalidade,
para os vereadores.

Segundo as informações que foram me passadas, a gente pede aqui no máximo
até três minutos, a gente sabe que é difícil, pelo que eu tenho visto aqui, mas se todos
puderem ser sucintos, breves, para que a gente possa dar a palavra para os moradores
também que de maneira virtual e presente que estão aqui gostariam de falar.

Então,  vai  ser  a  dinâmica  assim,  passo  para  os  vereadores,  os  vereadores
façam as  perguntas,  começando  pelos  membros  da  [Comissão  de] Constituição  e
Legalidade, retorno para o senhor, secretário e depois, se algum morador quiser falar,
seja de maneira virtual, pode fazer através do site da Câmara Municipal de Campinas
ou através ali,  o Cerimonial  vai  ajudá-los através do microfone que encontra-se a
minha esquerda. Está bom?

Dessa  maneira,  eu  gostaria  de  saber  se  o  presidente  da  Comissão  de
Constituição e Legalidade gostaria da palavra.

Para a Guida Calixto? Está bom.

Então, a vereadora Guida Calixto, também faz parte da Comissão.
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Lembrando que o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, ele tem uma
campainha ali.

Aperta aí, vereador.

[som de campainha]

Aí, olha. Viu?

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: Tá. Ah, acho que soltou agora.

Bom. Bom dia, vereador presidente dessa sessão,  vereador Higor Diego.  Bom
dia, secretário Aurílio Caiado; no nome do secretário eu quero cumprimentar todos os
representantes do poder público, da Administração, que estão na Mesa e também os
técnicos aqui representando a Administração Pública. Bom dia, vereadores, vereadoras
que se encontram nessa Casa. Bom dia a todos que participam dessa sessão aqui,
dessa  audiência;  também  à  população  que  nos  acompanha  pelas  redes,  pela  TV
Câmara. Bom dia aos servidores dessa Casa.

Bom,  primeiro  dizer...  aí  eu  vou  primeiro  me  dirigir  ao  presidente  dessa
audiência, que é o  vereador Higor Diego, dessa Comissão, dizer que eu tive muita
reclamação da população que já se acostumou a acompanhar essas audiências e poder
participar  pelo  canal,  pelo  número  de  telefone  de  WhatsApp que  a  gente  sempre
disponibilizou e, a partir de um tempo para cá, a gente não está mais disponibilizando,
isso limita também a participação das pessoas. Lembrando que essa Casa está com
limitação  da  participação  física  aqui,  a  gente  ainda  não  está  liberado  o  espaço  e
também  tem  muita  gente  que  também  tem  uma  certa  limitação  por  conta  da
pandemia ainda e não está podendo participar de forma presencial, então a gente só
deixou disponibilizado o canal aí por  e-mail, mas eu acho que a gente está em um
momento  aí  de  avanço  tecnológico,  as  pessoas  participam muito  por  redes...  por
WhatsApp e isso está sendo limitado. Então, eu escutei muita reclamação sobre isso e
eu quero reportar aqui a essa Comissão nesse momento.

Dizer, segundo, eu vou voltar, na fala que eu fiz ontem à noite, à inversão da
pauta de primeiro discutir a LOA foi equivocado, foi muito errado, ontem eu fiz essa
fala aqui e aí o líder do governo vereador Luiz Rossini disse que assumiu para essa
Casa que fomos nós aqui. Bom, não fomos nós, mas deve ter sido a base do governo
que deve ter pedido isso e aí essa inversão da pauta.

Tá, então, tudo bem… aí depois... Tá?

Então... e aí, se teve esse pedido, secretário. eu acho — volto a dialogar com o
secretário —, eu achei equivocado o secretário… o governo tem aceitado isso, então.
Se foi erro — tá,  vereador Carmo Luiz? Desculpa —, mas eu acho que foi um erro a
gente ter feito isso porque causou muita dificuldade de a gente conseguir avaliar a LOA
e  hoje  está  o  PPA.  Então,  quero  registrar,  mais  uma  vez,  que  foi  um  erro  essa
inversão: discutir primeiro a LOA e depois discutiu o PPA.

Terceiro ponto. Eu, na minha avaliação, secretário, eu acho que… mais uma vez
eu já registrei  isso em tribuna e que acreditar de novo. Também achei um erro a
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gente…  a  secretaria  ter  contratado  a  Fipe,  o  secretário  fez  uma  fala  justificando
contratando uma empresa para poder assessorar, fazer o PPA. Campinas sempre fez
PPA, nós temos servidores públicos na Secretaria de Finanças capazes, em condições
de fazer o PPA. E por que é que eu falo isso? Porque a gente está acompanhando os
contratos que essa administração tem feito com essa empresa. É muito contrato desde
o Camprev, na Secretaria de Transporte também, e agora e… 

Na nossa avaliação, quando a gente foi ler o PPA… Secretário, realmente eu não
sou, eu não entendo dessa questão técnica, por isso eu pedi ajuda, pedi ajuda de
quem entende, de quem faz PPA e a gente teve muita dificuldade de entender as
metas. A metas econômicas, as metas fiscais não estão ali claras, elas são genéricas, a
gente teve muita dificuldade para ter um exemplo. Eu acabei de perguntar aqui: a
gente olhou lá um ponto que fala sobre deficit habitacional, a gente não consegue ver
qual é o deficit  ali.  Então Campinas pretende… aqui,  dentro do PPA, avançar para
acabar com esse deficit, a gente não consegue ver. 

Então, se for uma ignorância, uma falta de conhecimento nossa, eu peço para
que o secretário aponte onde está no PPA qual que é o deficit disso. Acho que o João
pode ajudar porque… o secretário fala que eu que exijo o João, mas é porque eu sei
que ele acompanha isso. 

Então, então gastar [R$] 560 milhões para contratar uma empresa que eu achei
que não foi avanço nenhum, pelo contrário. 

Depois ele responde, que eu quero ouvir, que eu quero anotar esse número que
o secretário está falando para a gente.

A outra coisa. A gente mobilizou, secretário, porque assim, falaram — eu sou
vereadora  de primeiro  mandato  —,  faram o  seguinte:  “Se não estiver  no  PPA,  as
políticas, depois não adiantar ficar colocando emenda na LOA, na LDO, que não vai
contemplar, tem que garantir as discussões das políticas macros dentro do PPA”. Então
a  gente  mobilizou,  a  gente  mobilizou  as  pessoas,  mobilizamos  os  segmentos,  os
militantes para poder fazer a discussão das pautas. Não tinha, naquele momento lá,
onde que ia garantir a participação popular. A Prefeitura veio, apresentou lá o  site,
enviou o link, como o próprio secretário disse que houve essa participação popular. 

Eu vou dar um exemplo — secretário, eu não vi, mais uma vez, se eu estiver
errada  eu  peço  desculpa,  mas  eu  já  vou  colocar  aqui  —,  a  gente  teve  várias
contribuições, participações, teve uma, que eu quero destacar em específico, que foi
das monitoras e agentes de educação infantil, tem uma discussão histórica que é para
discutir carreira desse segmento. Ninguém está pedindo para que esteja no ano que
vem isso resolvido, não é isso, é dentro do PPA, que são os quatro anos.

E teve compromisso do prefeito, na campanha do prefeito, ele assumiu isso
publicamente, que iria discutir, fazer essa discussão desse segmento. Não é nada… a
gente não está pedindo nada para que seja resolvido amanhã ou depois, mas que seja
resolvido e encaminhado dentro dessa gestão, desse governo. Onde que aparece esse
elemento? Tanto ele se comprometeu, tanto esses militantes se mobilizaram, esses
servidores se mobilizaram, apresentaram propostas. Onde aparece? Gostaria de ver
também isso.

E voltar dizendo isso, sobre essa questão, mesmo, que, na minha avaliação, a
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peça  está  dificultando,  vai  dificultar  muito  para  nós,  principalmente  para  nós  que
somos  eleitos  de  primeiro  mandato  porque  a  gente  sabe,  vários  vereadores  aqui
falaram ontem, eu acho que eu ouvi bastante isso na fala do vereador Gustavo Petta e
nas sessões a gente tem discutido isso, a dificuldade que, principalmente… e tanto da
base,  dos  vereadores,  de  apresentar  emendas,  da  administração  acolher  essas
emendas que a gente apresenta.

Agora,  também dificultar  a gente poder acompanhar e fiscalizar,  aí  vai  ficar
muito  difícil  a  nossa  vida.  Aí  vai  ser  quatro  anos  da  oposição  batendo,  batendo,
batendo, batendo, porque é isso que vai restar. E a gente não quer só bater, a gente
quer também poder contribuir, fazer o debate, para poder avançar, não é, secretário? 

Dizendo mais uma vez, eu quero deixar registrado aqui. Assim, eu saí daqui
ontem  muito  entristecida,  não  consegui  ver  as  respostas  aqui,  o  governo  não
conseguiu trazer as respostas.

E eu vou repetir mais uma vez, secretário, uma vez que eu falei aqui. Eu prezo
muito pela pessoa do secretário, sei que o secretário é uma pessoa que tenta dialogar.
Mas assim, a forma como está sido colocada a política de finanças no governo está
muito ruim.

Então, eu até falei uma vez assim: “Eu gosto do secretário, apesar de ele estar
nesse governo”. Muito obrigada.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO:  Obrigado,  vereadora  Guida
Calixto. 

Gostaria  de  dizer,  vereadora,  sobre  os  questionamentos  já  em  relação  a
comissão,  que  na  condição  de  presidente  a  gente  acata  e  vamos  fazer  um
requerimento,  juntos,  em  conjunto  da  comissão,  para  mandar  para  a  Central  de
Tecnologia aqui da Casa.

Eu concordo também com a senhora, compartilho da ideia que em um mundo
tecnológico, uma cidade como Campinas, um polo tecnológico, a gente tem outros
canais mais fáceis,  e o mundo modernizou. A gente precisa seguir,  acompanhar,  e
quanto  mais  simples  for  para  o  cidadão,  mais…  eu  acho…  a  gente  ajuda  na
participação.

O segundo assunto é sobre a inversão da pauta, a gente também acata. Então,
foi um erro da comissão, eu me solidarizo junto com o presidente, erramos aí nessa
questão da inversão, e as próximas vamos tomar mais atenção para que não haja esse
mesmo erro. 

Dizer que não foi uma orientação, pelo menos para a gente, do líder, nem… do
governo. Até mesmo os secretários ficaram espantados, digamos assim, pela inversão,
secretário, mas foi um erro da presidência da comissão mesmo, que nós assumimos, e
nos comprometemos a acertar da próxima, está bom? Obrigado.

Então,  eu  passo  a  palavra  para  o  próximo  membro  da  comissão,  que  é  o
presidente,  na  verdade,  da  Comissão  de  Constituição,  o  vereador  Carmo  Luiz.
Obrigado, vereador Carmo Luiz.

SR. VEREADOR CARMO LUIZ: Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, presidente
vereador Higor Diego. Obrigado, viu, por presidir. A tempo, eu vou falar, vou sair, eu
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tenho uma consulta médica, e agradeço demais a sua disponibilidade para presidir
essa importante audiência.

Aproveitando  também,  com  relação  à  inversão  de  pauta,  vereadora  Guida
Calixto, só para explicar, até eu, como presidente, foi um equívoco, realmente. Nós
decidimos aqui no Plenário as datas, eu tinha consulta médica e pedi para o vereador
Higor Diego fazer a audiência para mim, e nós marcamos, fizemos a… saiu no Diário
Oficial, mas infelizmente nós fomos… não sei se displicentes, acho que não, foi um erro
que nós nem imaginávamos.

Agradeço o vereador Cecílio Santos, o vereador Cecílio Santos me mandou um
ofício pedindo… então assim, lamentamos mesmo. Não foi nada, assim, de propósito, o
objetivo era realmente conseguirmos fazer com que ela existisse.

E naquele dia também, nós tivemos um questionamento com relação a datas,
que nós tínhamos uma orientação, aí o secretário pode dizer ou não, do Ministério
Público,  se eu não me engano,  que pedia, não exigia, mas pedia que a audiência
pública do orçamento fosse feita à noite.

Então,  por  isso  nós  conseguimos  marcar,  na  data  de  ontem  à  noite  essa
audiência pública. E aliás, com grande participação pública, extraordinária participação
que nós tivemos ontem na… então, só para explicar, está bom? Obrigado, agradeço.

Cumprimentando…  já  cumprimentei  o  nosso  presidente,  membro  ativo  da
Comissão  de  Constituição  e  Legalidade;  também o  nosso  membro  vereador  Jorge
Schneider, nosso maestro aqui dentro da Casa, um… que nos ajuda aí no dia a dia; a
vereadora  Guida  Calixto também,  nosso  membro  da  Comissão  de  Constituição  e
Legalidade; junto com o vereador Paulo Bufalo. Obrigado, vereador, estivemos juntos.

E, em nome deles, cumprimentar todos os vereadores: o vereador Fernando
Mendes;  a  vereadora Debora  Palermo,  vice-presidente  desta  Casa,  do  PSC,  minha
colega de partido; o vereador Luiz Rossini, líder; vereador Cecílio Santos; vereador
Gustavo Petta e aqui representantes do Corpo de Bombeiros, mais uma vez; e vocês
que estão presentes. Então muito obrigado aos secretários: secretário Peter Panutto;
ao Caiado; ao Barreiro e ao João, que estão oferecendo para nós, dando para nós,
mostrando para nós quais os objetivos dos próximos anos.

Secretário, eu vou tentar ser muito breve, apesar que já usei uma parte do
tempo para explicar algumas coisas, mas eu gostaria de ser muito objetivo na minha
fala.

Primeiro,  o  secretário  falou  uma  coisa  que,  como  brasileiros,  nós  não
conseguimos planejar muitas vezes a nossa própria vida pessoal. Porque você planeja
uma coisa, não acontece economicamente, como ele falou que acontece na federação,
acontece no estado, que acontece no município e que reflete na nossa vida, reflete no
nosso  dia  a  dia,  reflete  na  falta  de  comida  no  prato  do  cidadão,  na  falta  de
infraestrutura, no buraco na rua, na falta de asfalto, na falta de educação, na falta de
iluminação pública, que reflete na segurança pública, ou na cultura e na educação, que
reflete na violência.

Então nós entendemos muito bem isso, então é... Quando olhamos para uma
cidade ou para um país como o nosso e tentamos planejar, é muito difícil, aliás é muito
difícil ser empresário nesse país, é difícil ser cidadão, mas ser empresário e quando,
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muitas vezes, temos bons nomes qualificados, homens que têm capacidade muitas
vezes de fazer gestão, fogem da administração pública, porque infelizmente não é um
território saudável, é um território muito difícil, onde muitas vezes homens de muita
qualidade são derrotados dentro das suas ideias, porque talvez a política não permitiu
que chegassem... ideias são enterradas e projetos são enterrados.

Então  eu  gostaria  de  chamar  só  uma  atenção,  secretário,  nós  somos
passageiros, estamos aqui para deixar um legado de trabalho para o futuro. Essa é a
nossa obrigação como semeadores.

E quando eu vejo uma nova abordagem da construção na utilização do PPA,
tendo como norte as prioridades da ODS 17, eu me orgulho de ser campineiro… de
verdade. Porque nós sabemos a dificuldade que temos, nós sabemos como é difícil
planejar  uma  cidade  especialmente  do  tamanho  de  Campinas,  com  a  região
metropolitana que… na área de saúde, na área de transporte público, atende quase 5
milhões de pessoas.

Então nós entendemos isso e se este é o objetivo e se nós, como cidadãos,
vereadores, políticos, todos nós juntos perseguirmos este objetivo e tivermos como
controle o índice de efetividade como ferramenta, eu tenho certeza que nós estaremos
caminhando com caminhos  fortes,  mostrando por  que  Campinas  é  uma cidade  de
vanguarda.

Então parabéns eu acredito que esse instrumento de planejamento  Business
Intelligence será para nós um meio diferente do que a vereadora Guida Calixto falou
do gasto de [R$] 560 milhões... [R$] 560 mil… Isso, até para corrigir, porque você vê
como é que fica, né? Não são milhões, são [R$] 560 mil. 

Eu tenho a absoluta certeza que os técnicos da Prefeitura, contudo, algum um
ou outro, porque é da natureza humana sermos diferentes, mas eu tenho certeza que
se orgulham também, porque eu tenho certeza que acrescentou muito à vida dos
cidadãos campineiros e mais importante, como eu disse, como semeadores, se nós
escolhermos a semente que vamos deitar à terra e cuidarmos dela teremos certeza
que o resultado será profícuo.

Então  parabéns,  mais  uma  vez,  eu  fico  feliz  de  poder  participar  e  poder
perceber que nós mudamos o horizonte... e uma coisa que o presidente falou — para
terminar —, estamos em época de tecnologia, somos diferentes, estamos em uma...
nós saímos do tempo da idade do ferro, passamos lá pela Revolução Francesa e pela
Revolução Industrial, hoje a ferramenta que temos para fazer justiça e política social
de verdade é a tecnologia, é a nossa época, é a nossa era, e nós precisamos fazê-la
funcionar e temos visto,  porque nunca antes na história podíamos realmente fazer
filtragens,  fazer  investigações  e  justificar  o  gasto  público  que  é  o  que  era  uma
obscuridade, aliás, é ainda, em um país de 520 anos que sobreviveu em função da
corrupção. Então, é uma luta, uma luta firme e que nós temos a ferramenta para fazê-
la e instrumentos para medir. É dessa forma que se faz e eu parabenizo todos os
secretários.

Muito obrigado, presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, presidente da
Comissão de Constituição e Legalidade, Carmo Luiz.
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Eu  passo  a  palavra  ao  vereador,  também  membro,  Jorge  Schneider,
posteriormente ao vereador presente aqui que… Paulo Bufalo, gostaria de agradecer a
presença;  agradecer  a  presença  do  vereador  Fernando  Mendes,  do  Partido
Republicanos, do prefeito Dário.

SR.  VEREADOR  JORGE  SCHNEIDER:  É,  eu  acredito  que  a  forma  mais
democrática que nós temos é essa mesmo, é a presença de todos, ouvindo a todos,
porque são as ideias e os pontos de vista que fazem crescer um projeto, um programa.

E quanto à alteração do PPA, se é após ao orçamento,  acho que está bem
explicado, foi atendendo a necessidade do Ministério Público fez a solicitação para que
fosse à noite e hoje à noite não é possível que nós fizéssemos, porque hoje nós temos
a Sessão Ordinária, então acho que está bem explicado.

Agora, quanto a ouvir os vereadores, é muito importante. Eu sempre digo que a
oposição faz um papel importantíssimo aqui na Casa, a oposição enxerga a coisa de
um ângulo diferente daquilo que nós enxergamos e depois nós purificamos tudo aquilo
que nós pensamos, mais aquilo que a oposição pensa, aquilo que todos pensam, e
quem ganha é Campinas, quem ganha é o município, o município tem alguma peça
orçamentária, um PPA mais próximo daquilo que é o ideal para o município.

Então, é isso mesmo, nós temos que ouvir, aquele que está em casa faça o seu
questionamento, nos ajude a acertar e trazer para Campinas a Campinas ideal. É isso
mesmo. Eu fico muito feliz de ouvir aqui aquele painel onde pessoas foram ouvidas
para a formação, quer dizer, a população foi ouvida, isso para nós é muito importante.

Porque eu sempre digo que eu não posso fazer a compra do supermercado da
casa da Guida, porque não sei o que ela está precisando, quem faz a compra na casa
dela  é  ela  porque  ela  sabe  o  que  ela  está  precisando,  e  da  mesma  maneira  a
população. Eu não posso querer adivinhar tudo aquilo que o povo precisa, eu tenho
que ouvir o povo, eu tenho que ouvir a população, o que é necessário? O que é que
estamos  necessitando  nessa  rua,  nesse  bairro,  nesta  casa?  E  a  população  traz  o
subsídio para o governo procurar acertar.

A Câmara Municipal ela é isenta, ela avalia e ela vota, ela não faz o programa,
isso para nós é muito importante, nós somos população, o vereador nada mais é do
que um morador que foi eleito para representar a população e é dessa maneira que
enxergo o PPA, dessa maneira que eu enxergo o orçamento.

E a fala do secretário foi muito importante, eu não consigo adivinhar o que vai
acontecer daqui a 4 anos, mas eu tenho que ter uma linha de trabalho, isso para nós é
importantíssimo. Eu vejo aqui o secretário de [ininteligível] de rendas, o Gustavo, vai
ser importantíssimo o seu trabalho nessa retomada… dessa retomada após pandemia,
e as ações que aqui ver elas contemplam, isso para mim é muito importante, porque
eu sempre digo: o povo não quer miséria, o povo não quer esmola, o povo não quer
bolsa isso, bolsa aquilo, o povo quer emprego.

O  sistema  de  saúde  foi  abalado  com  o  desemprego,  porque  todo  mundo
dependeu hoje do serviço de saúde, serviço público. Para melhorar o serviço de saúde
no Brasil, é trazer emprego para o povo, aí nós vamos conseguir vislumbrar uma saúde
melhor, uma educação melhor, e esse PPA vislumbra isso e nós vamos cobrar sempre a
melhoria.
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Eu tenho aqui as entidades de Campinas. Feliz é Campinas que tem uma Feac.
Campinas  é  a  única  cidade  no  mundo  que  tem  a  Feac,  porque  a  Feac  é  só  em
Campinas. E a Feac, ela trabalha exatamente naquilo que é o calcanhar de aquiles de
toda  a  administração,  que  são  os  serviços  junto  às  famílias,  junto  àqueles
desprotegidos, junto às crianças, junto aos idosos, e nós precisamos sempre, dentro
do PPA, dentro do orçamento, olhar pelas entidades que compõem a Feac.

Por isso que eu peço a todos: Vamos ouvir  sempre. Democracia é ouvir. As
vezes nós nos exaltamos aqui na Câmara com algumas pessoas desleais,  mas faz
parte, faz parte, eu tenho que ouvir também até o desleal, até aquele que procura
lutar em seu proveito e não em proveito daquilo que é bom para a cidade, mas faz
parte da democracia.

Então,  eu  quero  dar  os  parabéns  ao  secretário,  mas  dizer  que  começou  a
missão,  o  pontapé  inicial  foi  dado  agora.  O  PPA  inicia-se  em  22  desse  próximo
quadrimestre, está sendo montado agora o esqueleto, e essa Casa vai acompanhar a
cada movimentação, para nós vislumbrarmos uma Campinas melhor. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, vereador Jorge
Schneider.

Gostaria de passar a palavra, perguntar se o vereador Paulo Bufalo, também
que é membro da comissão, gostaria de usar o direito da palavra. E após ele, já vou
fazendo a inscrição dos demais vereadores aqui, começando pelo vereador Gustavo
Petta, enquanto ele fala, a gente vai anotando.

Pois não, vereador.

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Bem, eu… senhor presidente em exercício
vereador Higor Diego, no nome do qual eu cumprimento os vereadores, vereadoras
aqui presentes, secretários, membros da administração acompanhando essa audiência.
Quero me desculpar que assim como ontem, hoje pela manhã eu estava em aulas e
não pude chegar antes aqui.

Bom,  embora  não  tenha  ouvido  a  exposição,  mas  quero  compartilhar  aqui.
Imagino, daquilo que a vereadora Guida Calixto já apresentou a esse Plenário, porque
nós  dialogamos  bastante  antes  de  fazermos  esse  debate,  mas  quero  trazer  aqui
algumas outras considerações.

Bom, primeiro lembrar aquela questão de ontem. Eu acho que no conjunto, nas
apresentações, nas questões que dizem respeito a gráficos, ao método PDCA aqui de…
para a gente avaliar a questão do ciclo contínuo aqui, progressivo do nosso orçamento,
é tudo muito interessante, acho que a FIPE ajuda.

Agora, peguem a peça do PPA e comparem com as peças anteriores. Aí essa
questão que se fala aqui de inovação, enfim, muito exaltada pelo presidente dessa
comissão, inclusive, vai parar nas primeiras páginas, nos primeiros gráficos. As metas
praticamente não mudam, são muito amplas, e não permitem… está bom que é uma
projeção de quatro anos, mas essa é a nossa atividade.

Então, a cidade que projeta que daqui a quatro anos, bom, com quatro anos... é
uma  peça  que  fala  de  [R$] 33  bilhões  de  arrecadação  no  final  do  governo,  se
somarmos o conjunto daquilo que foi arrecadado, e está sendo executado.
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É uma cidade que tem 78% de recursos próprios de projeção, e que vem sendo
cumprido. E é uma cidade que tem 30 programas. Trinta programas não respondem…
30 programas em quatro  anos  não… por  mais  amplo  que  sejam,  não  responde  a
demandas da cidade.

Então,  nós  não  vimos  aqui,  por  exemplo,  a  questão  do  Plano  Municipal  de
Cultura. É lei aprovada por essa Casa, nós não vemos aqui. É preciso dar metas muito
precisas  de  curto,  médio  e  longo  prazo.  É  evidente  que qualquer  Plano Plurianual
moderno precisa prever. Essa é uma lei extremamente precisa e aprovada pela Casa.

Então,  nós  vamos  aprovar  um  Plano  Plurianual  que  não  respeita  uma  lei
aprovada por essa Casa? Lá está curto, médio e longo prazo. Eu acho que é o exemplo
mais preciso.

A segunda questão que eu quero trazer, são aqueles que dizem respeito ao
seguinte, do exagero dessas descrições que falam sobre contratações de terceiros. É
muito genérico. Dizendo: “Encargos, despesa é contratação de terceiro”. Tem que dizer
para a cidade.

Tem que dizer, na saúde, diz aí, a nossa meta é privatizar todas as UPAs, a
nossa meta é privatizar todos os centros de saúde, porque nós também vamos saber
como nos posicionar em relação a isso.

Mas fica fatiando, como a meta não aparece, então vai lá: “Agora é impossível
contratar médico, então vamos privatizar a UPA do Campo Grande”. Estava na meta do
Plano Plurianual? Não estava. Mas aí como não dá, é impossível, a gente está fazendo.

Então, eu fico muito preocupado, que esses recursos gerais para pagamento de
terceiro estejam vinculados, principalmente, a três áreas aí sensíveis da cidade, que é
educação, saúde, que tem recursos vinculados, além da área também de saneamento.

Bom,  uma  outra  questão  que  eu  quero  falar,  é  sobre  as  metas  genéricas
novamente, porque a ausência de indicadores não permite que nós fiscalizemos, de
fato, a execução do Plano Plurianual e, consequentemente, a Lei  de Diretrizes e a
própria Lei Orçamentária.

Lembro aqui mais uma questão. A Defesa Civil, por exemplo, da cidade, cada
vez mais necessária no processo de diálogo com a cidade, no processo preventivo de
eventos naturais, enfim, cada vez mais nós estamos vendo avançar, nos últimos anos
nós fomos vendo. Quando não há uma queda de investimentos na Defesa Civil, nós
vemos uma dotação… com exceção bombeiros, que há uma dotação mais consolidada,
nós vemos uma dotação de Defesa Civil ora tem aqui uma dotação maior, ora cai pela
metade, então muito variável. Então me parece, assim, que falta um planejamento
nesses critérios.

E  por  último,  senhor  presidente,  eu  quero  colocar  da  questão…  na  área
habitacional eu já citei  ontem, mas volto a dizer, lembrar o que eu falei  ontem. A
Cohab, há dez anos tem um aporte de recursos da ordem de [R$] 6 milhões. Aí essa
Casa fica aprovando aquela suplementação. 2018:  [R$]  20 milhões; 2020:  [R$]  16
milhões; 2021: [R$] 13,5 milhões, só que não muda a dotação concreta.

E  aí  então...  isso  para  nós  denota  uma  total  falta  de  planejamento,  que
precisava aparecer aqui no PPA. Nós precisávamos ter uma noção. Olha, os recursos
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que serão implementados em viabilizar moradia, regularização fundiária, essas metas
precisavam estar muito precisas aqui, para que a gente saiba o que fazer e saiba,
inclusive, como colocar no Plano… no orçamento.

Finalizo reafirmando a questão de ontem. Não é só situação de votar antes ou
votar depois o Plano Plurianual, mas é essa fé de que essas leis vão passar pela Casa
sem nenhum debate, essa que é a questão. Por isso a certeza de que passam por aqui
e que não vai aparecer nada no Plano Plurianual que possa mudar as outras legislações
a ele vinculado.

Então são essas minhas considerações, senhor presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, vereador Paulo
Bufalo.

Reforçando que a população pode participar através… que está assistindo essa
audiência pública pela TV Câmara, pode mandar sugestões e questionamentos pela
internet  no  link que  fica  disponível  durante  a  realização  das  audiências  no  site
www.campinas.sp.leg.br, está bom? Eu já comecei a receber alguns questionamentos
que estarei fazendo a leitura posteriormente à palavra dos vereadores e a resposta do
secretário.

Então eu passo aqui aos demais vereadores. Na ordem, o vereador Gustavo
Petta é o próximo vereador inscrito.

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Bom, gente, bom dia; bom dia a todos e a
todas. Cumprimentar o presidente dessa reunião, vereador Higor Diego, em nome dele
cumprimento  todos  os vereadores e  vereadoras;  cumprimentar  o  secretário  Aurílio
Caiado, em nome dele todos os secretários, aqui os funcionários públicos, assessores
das secretarias.

Algumas observações. Primeiro, é interessante que... ainda bem que nós não
temos  aqui  nesse  momento,  na  audiência,  nenhum vereador  terraplanista,  porque
senão ele ficaria aqui assustado com o fato de o Plano Plurianual ser inspirado aqui nas
metas da agenda global de desenvolvimento sustentável, porque para essa gente isso
é uma grande conspiração da Organização das Nações Unidas para implementar  a
agenda ecossocialista no mundo.

Então  só  fazer  essa  observação  porque  nós  temos  alguns  vereadores
terraplanistas  aqui  na  Casa,  e  ainda  bem  que  eles  não  estão  aqui,  porque  eles
estariam  realmente  assustados  com  os  princípios  corretos  aqui  da  agenda  de
desenvolvimento sustentável.

Segundo,  eu  queria  dizer  o  seguinte:  quanto  mais  a  cidade  for  planejada,
quanto mais esse planejamento for participativo, mais nós temos condições de avançar
na busca dos direitos para o conjunto da população, uma cidade mais humana, uma
cidade mais justa. 

A ideia do planejamento é fundamental, as cidades mais planejadas são aquelas
que diminuem, vamos dizer assim, o desperdício de recursos públicos, os mecanismos
de… e os espaços para corrupção dos recursos públicos, quanto mais planejadas forem
mais focados os recursos públicos estarão naqueles objetivos traçados; e quanto mais
o planejamento for participativo, mais ele tem legitimidade para se impor diante da
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sociedade, que nós sabemos que um documento mesmo passando aqui pela Casa das
Leis, ele precisa ter uma legitimidade e isso não... A democracia representativa, que é
essa que nós estamos aqui... e fazemos de forma legítima, ela não dá conta, é preciso
cada vez mais introduzir mecanismos de democracia participativa.

Eu acho que enquanto sociedade, nós retrocedemos, de certa forma, porque
nos anos 90, nos inícios dos anos 2000, algumas experiências, mesmo com erros, com
problemas, foram traçadas de orçamento participativo, de mecanismos de participação
da população nas decisões tanto dos PPAs e como das Leis Orçamentárias Anuais e
isso foi se perdendo de alguma forma e hoje, por mais que... eu ouvi o secretário, um
esforço de criar alguns mecanismos de participação via canais abertos na internet etc,
é muito pouco para os desafios que nós temos.

Então minha fala vai mais no sentido do seguinte: de a gente refletir sobre isso.
Essa administração está começando esse ano, tem os próximos anos e a gente tentar
sair  desse  modelo  que  foi  construído  nos  últimos  anos.  Um  modelo  totalmente
engessado,  sem estímulo  à  Participação  Popular,  nós  não  temos nem condição  de
efetivar essa participação aqui, como eu já falei na audiência pública de ontem, nem os
vereadores conseguem impactar sobre o texto que vem do Poder Executivo.

Então,  assim,  nós  estamos  tão...  eu  estou  falando  aqui  de  democracia
participativa, mas mesmo a representativa não é levada em consideração. Por mais
que nós tenhamos técnicos preparados na Prefeitura, e temos, e por mais que tenha
sido feito um trabalho de debate intenso com várias secretarias e etc, isso não dá
conta necessariamente de você construir a peça mais legítima e mais correta para a
cidade, porque isso não é feito a partir de uma escuta permanente com a sociedade,
como essa Casa faz muito mais do que o Poder Executivo, até por conta das suas
atribuições de representação popular.

Então, eu queria colocar essas questões, entendeu?

E essa questão da Fipe, que foi questionada aqui pela vereadora Guida Calixto,
eu  queria  também  que  o  secretário  pudesse  desenvolver  mais  o  porquê  dessa
necessidade, se os nossos funcionários públicos extremamente capacitados não seriam
capazes e não teriam as condições de desenvolver esse trabalho – na minha opinião,
até  de  modo  mais  apropriado  –  e  por  que  da  necessidade  da  contratação  dessa
instituição, se isso não seria... poderia ter sido feito pelos nossos próprios funcionários
públicos muito capacitados que nós temos na Prefeitura?

Mas, o principal… o meu questionamento principal é esse, nós precisamos dar
um passo adiante na construção dessas peças e para que a gente tenha realmente um
planejamento  participativo  e  legítimo,  forte,  consistente.  Nesse mesmo sentido,  as
metas, os indicadores não podem ser feitos somente, assim, sob a perspectiva de dar
mais discricionariedade para o administrador público, eles têm que ser mais focados,
têm que ser mais detalhados, o detalhamento, o nível de detalhamento tem que ser
maior,  porque  senão  fica  uma  coisa  muito  aberta,  muito  genérica  e  dá  ao
administrador público de ocasião, porque sempre será o de ocasião aquele que está no
posto principal  e que é um funcionário de confiança,  uma discricionariedade muito
grande, e quanto mais planejado, melhor, porque representa mais os interesses da
sociedade se for feito de maneira participativa e legítima.

Então, eu queria fazer essas considerações. E queria, depois, para o final, fazer
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só algumas perguntas.

Na saúde,  aqui  na  descrição  da  saúde,  eu não  vi  o… e se  tiver,  vocês  me
ajudem,  o  Hospital  da  Mulher,  eu  vi  o  Mário  Gattinho,  que  é  uma  promessa  de
campanha do prefeito, atual prefeito, mas eu não vi o Hospital da Mulher, descrição do
Hospital da Mulher, como será que é feito essa questão do Hospital da Mulher.

Na educação, eu queria  entender o seguinte,  nós temos aqui uma meta na
educação, uma ação na educação – só achar aqui, gente – que fala sobre a Lei do Piso
Salarial, o cumprimento integral da Lei do Piso e fala, inclusive, no cumprimento da Lei
do Piso em... nos próximos quatro anos, na verdade está como indicador, certo? Sobre
essa questão, eu queria entender o seguinte, a Lei do Piso Nacional ela tem lá um
determinado valor  de  salário-mínimo que  o  magistério  deve  receber,  mas ela  tem
também um componente da lei que é que pelo menos 30% da atividade do magistério
seja feita fora da sala de aula, por quê?

Para correção de prova, para estudo, para pesquisa, o professor, a professora
ela não é só aquele momento na sala de aula. Então, essa lei é uma lei estruturada
nacionalmente e tal. E Campinas não tem cumprido esse indicador já há muitos anos.
Então,  eu queria  saber  se  esse… o que está previsto  aqui  no Plano Plurianual  diz
respeito a isso, tanto a salário como também esse outro componente da Lei do Piso
que está aqui no plano da Secretaria de Educação.

 E  a  outra questão  é  a  seguinte:  quando  fala  em  construção,  reforma  e
ampliação de unidades, o tema é construção, reforma e ampliação, e depois tem o
número.  Esse  número  diz  respeito  ao  quê?  Ao  número  de  unidades  que  serão
reformadas,  ao  número  de  unidades  que  serão  construídas… eu… ficou  impossível
saber, porque ficou muito genérico a construção, reforma ou ampliação de unidades.
Tem lá os valores especificados, tem a quantidade, mas eu não consegui compreender.

Então,  inicialmente  seriam  essas  questões  que  eu  gostaria  de  levantar.
Obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO:  Muito  obrigado,  vereador
Gustavo Petta.

Eu gostaria também de agradecer a você que acompanha pela TV Câmara. Essa
moça loira que aparece no canto da sua câmera, o nome dela é Beth(F), e também o
seu  companheiro,  o  Maurício,  que  está  fazendo  a  tradução  em  libras,  levando  a
comunicação a mais pessoas, essa tradução muito importante, muito obrigado. E a
todos os profissionais do Cerimonial, os profissionais da Câmara, que tem nos ajudado
bastante.

O próximo vereador inscrito é o vereador Fernando Mendes.

SR. VEREADOR FERNANDO MENDES: Bom dia a todos, bom dia, vereadores,
vereadora. s cumprimentos à Mesa, ao presidente vereador Higor Diego, que preside
essa  audiência  pública,  ao  secretário  Caiado,  Aurílio  Caiado,  e  a  todos  os  outros
secretários, secretário Barreiro, e todos que compõem a Mesa. Meu amigo, vereador
Jorge Schneider; líder de governo vereador Luiz Rossini, o vereador da bancada do PT
também, o líder, vereador Cecílio Santos, e os demais, vereador Gustavo Petta, e a
todos os presentes, todos que nos acompanham aqui na… pela TV Câmara.
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Eu  ontem  não  pude  estar  presente,  mas  acompanhei  grande  parte  pelo
Facebook,  que  a  minha  esposa  estava  assistindo  novela,  não  queria  mexer  na
televisão… daí tive que ir para o Facebook, e a primeiro momento eu até pensei que
era reunião da assistência social, não era nem audiência pública, pela inclinação que
estava, por toda a rasgação de seda voltada à assistência social, isso é muito bom pelo
momento em que vivemos.

Mas eu queria pontuar algumas coisas e deixar uma pergunta para o secretário,
porque o problema de Campinas não é só com pessoas, e eu não consegui enxergar
ainda nenhuma atenção aos animais no critério de saúde, levando em conta que por
conta da situação de pandemia, por conta da inflação, todas essas ONGs, ou esses
estabelecimentos que faziam cuidado de animais perderam apoio, recurso, perderam
vacinas, perderam alimentação... alimentação, atendimento, e a população de rua de
animais está gigantesca.

E quando a gente vê o Dpbea, quando a gente vê os órgãos que cuidam disso, a
impressão que se tem é que o problema de animal aqui é problema sexual, porque só
fazem castração.  É castração de gato,  é  castração de cachorro,  e  isso com muita
deficiência também.

Porém, eu queria posicionar, levando em conta que o PPA, ele não cuida só de
orçamento,  ele  analisa  todas  as  questões,  faz  um  briefing de  tudo,  para  depois
direcionar como isso vai ser gasto.

Eu queria, secretário, que a questão animal, assim como o vereador Gustavo
Petta falou  do  Hospital  da  Mulher,  não  consegue  enxergar,  a  gente  não  consegue
enxergar nenhuma viabilidade para o crescimento dentro da questão animal quando há
a distribuição de orçamento.

E eu queria que fosse dado uma atenção, um carinho em relação a isso, levando
em conta  o  momento  em que  vivemos,  e  também por  eu  ser  autor  de  projetos
relacionados à construção de hospital veterinário, tanto com parceria público-privada,
e também como custeio de… custeio de deputados.

Então, seria essa a minha participação. E dizer que tanto a LDO, como o PPA,
quando a gente pega, ele se torna muito claro para se compreender e muito obscuro
também, depende de quem pega o microfone para contar história. Então, quem quer
entender,  entende,  quem  não  quer  entender,  não  entende.  É  essa  a  minha
participação.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO:  Muito  obrigado,  vereador
Fernando Mendes, Partido Republicanos, do prefeito Dário Saadi.

O próximo vereador inscrito é o vereador Cecílio Santos, líder do Partido dos
Trabalhadores, da Dilma.

SR.  VEREADOR  CECÍLIO  SANTOS:  Bom  dia,  vereador  Higor  Diego,  que
preside essa Sessão; bom dia ao nosso secretário, e em nome do secretário Aurílio
cumprimento os demais  secretários,  os representantes do governo municipal,  e os
demais vereadores que também aqui estão presentes na figura do vereador presidente
dessa Sessão, cumprimento os demais  todos, e da  vereadora Guida Calixto,  nossa
vice-líder  do  Partido  dos  Trabalhadores,  que  tem  o  Lula,  que  aniversaria  hoje,
cumprimento as mulheres todas, público que nos acompanha. Sim, com certeza.
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Bom,  sem  delongas,  eu  quero  ir  direto  ao  ponto,  porque  tenho  algumas
considerações e também algumas perguntas de esclarecimento, secretário. A primeira
questão, já foi aqui mencionado, em relação a participação popular. Eu queria iniciar
nessa questão fazendo minhas considerações, porque nós aprovamos nessa Casa a
Comissão Especial de Estudos para o desenvolvimento do Campo Grande.

Fizemos várias reuniões, escutamos especialistas, trouxemos aqui pessoas que
estudam o planejamento da cidade para nos ajudar a elaborar sugestões, diretrizes
para que constasse do Plano Plurianual.

Pois bem. Fizemos uma reunião com o prefeito, entregamos ao prefeito e ele
distribuiu então aos secretários, o senhor inclusive me ligou, em seguida, pedindo o
arquivo eletrônico e lhes foi enviado.

Nós  listamos,  e  agradeço  ao  vereador  Paulo  Bufalo,  que  foi  o  relator  da
comissão, que fez um brilhante trabalho, vários itens, 11 para ser mais específico,
foram entregues naquele relatório preliminar ao prefeito.

Não vou listar todos aqui, mas estão vários deles. Apenas um vou destacar
aqui,  com  relação  a  infraestrutura,  que  diz  respeito  a  ligação  entre  os  bairros,
conclusão do BRT, infraestrutura dos… pavimentação, saneamento, são extremamente
necessários,  principalmente  naquela  região  onde  a  gente  mora,  região  do  Campo
Grande.

E  a  gente  não  consegue  ver  estas  sugestões  dentro  do  Plano  Plurianual,  à
exceção de três  delas,  que é  a ampliação  de obras de arte,  a  ampliação do BRT,
também das ciclovias que ali estão expressas, está certo?

Mas se a gente observar através dos indicadores e metas, também é muito
genérico,  é  muito  difícil  da  gente  entender.  E  nós  procuramos  discutir  com
especialistas, para nos ajudar a entender isso, e eles apontaram algumas coisas que
eu quero destacar aqui e lhes perguntar.

Veja só. Para os próximos anos, dentro do período do Plano Plurianual, 22/25, a
previsão de arrecadação é de [R$] 33,3 bilhões, somando receita própria mais receita
vinculada.

Aí  nós  pedimos  para  fazer  um ranking.  Quais  são  os  programas  que  estão
sendo… aportado mais recursos? E aí também foi feito isso. O número 1 é o programa
9, que é gestão inovadora e orientada para o desenvolvimento,  sustentabilidade e
qualidade  de  vida.  Bonito  o  nome,  mas  o  que  significa  isso  dentro  dessas  ações
específicas para aqueles moradores que participaram das reuniões, por exemplo, da
Comissão Especial de Estudos e disseram: “Olha, nós precisamos de mais médicos,
mais postos de Saúde, mais Cras aqui na região”.

Eu respeito o que o senhor diz. Olha, eu penso do ponto de vista técnico e tento
colher essas informações, mas elas vêm de forma muito genérica, como reclamação ou
como apontamento  de políticas  que estão lá  na ponta.  Peço,  por  gentileza,  a  sua
paciência, que nos explique como a gente mandar, porque a gente orienta também a
população, não tem só esse Plano Plurianual, tem outros, que a população possa ir
também se capacitando para participar e apontar as suas necessidades de uma forma
qualificada, está certo?
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Pois bem. A educação que aparece aqui como uma das diretrizes, é o item 4
desse ranking, educação para o desenvolvimento social, 16%. Claro, significativo. Mas
a proteção social é o item 7, que foi muito reclamado ontem na Lei Orçamentária, e é
por isso, viu, vereador Fernando Mendes, que a gente falou muito da Assistência, é
porque a situação da conjuntura está grave e têm muitas reclamações, chegam muitas
reclamações para a gente… mas olha, para o próximo período só 3%. 

Então as prioridades parecem ser mais para dentro do governo, do ponto de
vista de gestão e de tecnologia, do que necessariamente para atender a população. É
isso mesmo? Eu estou entendendo correto? Ou não?

Seguindo aqui nesse raciocínio, se a gente pegar revitalização e melhoria da
infraestrutura urbana, é o item 17, sabe quanto está aqui nesse período? 0,4%.

Outra, qualificação de trabalho e renda, habitação… habitação 19º, trabalho e
renda 20º e o índice vai caindo nessa perspectiva. 

Também queria perguntar sobre o programa 16. Nós temos nessa sequência o
15, que é qualificação e empreendedorismo, trabalho e renda, pula para o 17, cidade
limpa, iluminada e sustentável, 16 não tem? Ou eu estou aqui equivocado?

Ainda  seguindo  aqui  — peço  paciência,  presidente  vereador  Higor  Diego —
deixa  eu  achar  aqui  o  outro  programa  que  eu  queria  destacar.  O  programa  da
habitação,  se  não  me  engano,  programa  8...  Exatamente,  programa  8,  que  nós
discutimos muito nesta Casa, inclusive, a autonomia da Secretaria de Habitação, da
Cohab, da companhia... que naquele momento estava aprovando ali um repasse de
[R$] 13  milhões,  e a gente debateu bastante aqui na Casa; e nos foi dito: “Olha a
Cohab vai ter autonomia”, mas não aparece aqui ou eu não consegui enxergar essa
perspectiva de autonomia da Cohab e, portanto, queria que se o senhor puder, por
gentileza, nos explicar um pouco melhor essa meta e esse indicador buscando essa
autonomia da Cohab.

Por fim, mas não menos importante, ainda a questão da Assistência, que é o
programa 5. Veja, aparece aqui, queria destacar essa questão, o número 046/A, que
eu acho que é a atividade, né? Vale-alimentação, refeição,  [R$] 7,140[milhões], aí a
unidade é 1, que auxílio-alimentação, refeição, unidade  [ininteligível] se refere isso
aqui ao Cartão Nutrir? Ou outra questão... outra… 

Enfim, eu queria  que o senhor pudesse nos ajudar  a entender melhor essa
questão das metas e dos indicadores, porque disseram: olha, vereador, você precisa
ter isso claro para poder fiscalizar, senão como é que você vai... Diz: olha, não atingiu
a meta, ou atingiu 50%, enfim, está certo? 

Isso é importante e é necessário para a gente acompanhar também a evolução
e o desempenho da administração, não só com aqueles índices que o senhor explicou e
justificou aqui inicialmente.

São essas minhas considerações, vereador Higor Diego, muito obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO: Muito  obrigado,  vereador
Cecílio  Santos,  vereador  do Distrito  do Campo Grande,  que muito  bem representa
aquela região, nossa região.

Eu passo a palavra, na sequência, para a vereadora Paolla Miguel, também do
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Partido dos Trabalhadores.

SRA. VEREADORA PAOLLA MIGUEL: Bom dia a todos, todas e todes.

Quero parabenizar o presidente dessa Sessão, vereador Higor Diego, em nome
da  nossa  vice-presidente,  vereadora  Debora  Palermo,  quero  saudar  aqui  todas  as
vereadoras presentes, secretário Caiado, parabéns pela apresentação.

Bom eu quero voltar um ponto aqui, que foi o que a gente discutiu ontem, que
é justamente sobre o orçamento da Assistência. 

A gente tem o ponto 046, que eu acho que é justamente o mesmo ponto que o
vereador Cecílio Santos [falha do áudio] que está escrito vale-refeição, e aí o ponto
que  eu  quero  tentar  entender  um pouco  melhor  é  justamente  o  que  é  que  essa
metafísica  1  que  aparece  nesse  ponto?  Tem  o  ponto  045,  que  é  o  serviço  de
atendimento integrado à mulher, que aparece em 2021 como 0... 2022, como 0; 2023,
455 mil e depois 2024, zero; e também o ponto 047, que é bolsa-auxílio, que tem um
crescimento anual muito baixo.

E  aqui  eu  quero  fazer  coro  com  os  companheiros  que  me  antecederam
justamente sobre o fato de a gente ter discutido ontem no orçamento a questão da
IMA, que significa Informática de Municípios Associados, no valor de R$ 5.347,285 mil
(F), e a gente contratou para colocar no  Power BI os dados onde a gente não tem
métrica,  onde  tem uma  coluna  escrito  valor  que  não  tem unidade,  que  não  tem
legenda, por uma outra empresa no valor de mais de [R$] 500 mil.

Então, o que eu quero tentar entender neste momento é justamente porque é
que a gente tem uma empresa no município que chama Informática de Municípios
Associados, a gente não pode utilizar essa empresa para colocar os dados que são
“Ctrl + C”, “Ctrl + V”, do ano passado para esse, apenas atualizado com o valor da
inflação, não olhando para o momento atual da pandemia, principalmente quando a
gente fala da assistência, que a gente tem um crescimento de pessoas que foram
inscritas no CadÚnico e a presidenta do Conselho ontem trouxe de forma muito bem
detalhada, entregou um documento, inclusive, para a Mesa justamente sobre isso, que
foi a Izabel, a gente não tem uma ampliação dos serviços na mesma proporção.

Eu entendo que quando a gente fala de orçamento público, a gente precisa... se
a gente tira de um lugar, a gente coloca em outro, mas por que é que a gente tira de
todos  esses  programas para  contratar  uma empresa  sendo que a  gente  tem uma
empresa no município?

E uma outra coisa que eu quero perguntar, eu estava lendo sobre o Cartão
Nutrir nesses últimos tempos e teve uma nova licitação que tem... que na notícia que
aparece no Portal da Prefeitura aparece que tem uma economia de [R$] 100 mil, e aí
eu faço... reforço a pergunta de esses [R$] 100 mil que serão economizados por conta
dessa nova licitação e a gente...  sabendo que a gente precisa ter  novas licitações
nesse ano também quando a gente fala da PPP do Lixo e do Transporte, como que a
gente consegue enxergar essa economia dentro do orçamento, dentro do PPA e como
que a gente poderia, pelo menos, tentar realocar esse orçamento que diz que vai ser
economizado  para  novos  serviços,  para  novos  programas  sociais,  pensando  nesse
momento que a gente tem de pandemia.

E, só para voltar nos indicadores de ontem, que o Paulo da Assistência trouxe
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também para a gente, quando a gente fala do índice de atendimento do programa
Nutrir, ele aparece com nota “C” nos dois... nos três primeiros anos e apenas um “C+”,
que para mim é muito abaixo do que a gente deveria esperar aqui para esse tipo de
programa, já que a gente fala de um programa de alimentação e a população está
passando fome, quem tem fome tem pressa, em 2025, se não daria para a gente
tentar enxergar essas economias que a Prefeitura vem anunciando, inclusive quando a
gente fala do Cartão Nutrir, da Câmara, para reinvestimento em programas sociais.

Eu não vi uma ampliação grande do orçamento ontem que eu estive presente
aqui  e,  como eu  disse  também,  tem apenas  um crescimento  de  7% do  valor  da
assistência, quando em média a gente tem um crescimento de 10%, mas, como o
secretário Caiado trouxe aqui também ontem, a gente não pode comparar o plano
anual de 2021 para fazer um comparativo com 2022 e também o orçamento, como as
palavras do Caiado também trouxe, está detalhado demais, porque a Prefeitura nem
precisaria trazer esse detalhamento nesse nível.

Mas, eu acho que, como o  vereador Cecílio Santos trouxe, o líder do nosso
partido,  a  gente  precisa  entender  para  a  gente  conseguir  fiscalizar  não  só  nós
vereadores, mas também a população.

Obrigada.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR HIGOR DIEGO:  Obrigado,  vereadora  Paolla
Miguel.

Eu passo a palavra à vereadora, desde já, Debora Palermo. A senhora gostaria
de usar a palavra? Está contemplada?

Então,  eu gostaria  também de comunicar,  enquanto o  líder  de governo é  o
próximo inscrito…

O senhor vai falar agora, vereador?

A Debora Palermo ela abriu mão.

Enquanto o vereador Luiz Rossini, líder de governo, vem para cá, eu…

Não, ofereci gentilmente ao vereador.

Eu  queria  agradecer  a  presença  do  vereador  Bispo  Fernando  [Fernando
Mendes], também teve que se retirar; o presidente da Comissão, o vereador Carmo
Luiz, foi fazer um procedimento. O secretário também de Trabalho e Renda, Gustavo,
que esteve até momento, muito obrigado a todos.

E eu fui comunicado aqui pelo Cerimonial que o nosso horário aqui é até meio-
dia, então depois a gente abre a palavra já para o público presente e para o público
aqui que mandou de maneira virtual através do site da TV Câmara. 

Vereador, o senhor tem a palavra.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI:  Obrigado. Cumprimentar o  vereador Higor
Diego, que preside essa audiência pública, o vereador Jorge Schneider, e os secretários
Caiado, Barreiro, Panutto, João Carlos, vereadores presentes e público que nos assiste
e participa dessa audiência.

Eu acho que o secretário, ele fez uma explanação importante e, realmente, nós
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não temos uma cultura de planejamento. Nem a Prefeitura tem ainda essa cultura de
planejamento. 

Eu estou no meu sexto mandato, então eu já vi vários governos. Do PT, do
PSDB, do PP. Geralmente, essas peças do ciclo orçamentário, PPA, LDO e a LOA, quase
que é Ctrl+c, Ctrl+v, a gente fala que são peças de ficção, principalmente LDO e PPA.
O orçamento acaba sendo algo mais detalhado.

Isso tem se repetido. Eu vejo nesse momento uma mudança de cultura. Eu
acho… eu  vejo  uma evolução,  no  sentido  de  aprimorar  mais  esse  instrumento  de
planejamento,  que  é  o  PPA,  incorporando  algumas  inovações  que  eu  considero
importantes.

Eu estava até olhando e comparando com o PPA do governo federal. Há uma
similaridade  com relação  a  questão  dos  programas,  metas.  Não  no  conteúdo,  na
estrutura, entendeu? E ficou claro que atende a essa determinação de acompanhar o
IEG-M, para dar uma padronização.

Por ser uma transição e estar uma mudança, e é um processo de aprendizado,
como  foi  dito,  os  próprios  servidores,  os  técnicos,  tiveram  que  passar  por  esse
treinamento,  essa  capacitação,  e  viram  isso  como  algo  positivo,  no  sentido  de
evolução,  aprimoramento,  mas  gera,  obviamente,  dificuldades,  às  vezes,  de
interpretação.

Olhando a peça, o PPA, a gente tem alguma dificuldade ainda de conseguir
enxergar, fazer a leitura e interpretar o que o PPA está dizendo, eu confesso isso. Mas
eu acho isso também algo natural, porque a gente vai… a medida que nós formos
praticando, nós vamos incorporando as novidades e compreendendo melhor.

Eu vejo que o PPA, ele está estruturado da seguinte maneira: ele está elaborado
por órgão gestor, como está chamado, que seriam as secretarias, os fundos, autarquia.
Dentro de cada órgão gestor, naqueles eixos lá, qualidade de vida, desenvolvimento
econômico, sustentabilidade, a descrição dos programas.

E aí para os programas depois vem a definição dos indicadores e as ações.
Então,  essa  é  a  lógica  aí  da  estruturação.  Olhando,  realmente,  às  vezes  a  gente,
quando pega os indicadores, se não houver uma explanação, às vezes, para cada um
deles, a gente não consegue, assim, mensurar. Parece que fica uma coisa um pouco
genérica para alguns.

Mas  eu estava  olhando  na  fala  do  vereador  Paulo  Bufalo.  Por  exemplo,  na
Secretaria de Cultura está lá o programa de implantação do Plano Municipal de Cultura,
conforme a lei tal, e estabelece como metas 10% a cada ano. Então, às vezes a gente
tem que  entender  um pouco,  olhar  e  ter  uma explicação  mais  técnica,  mas  para
compreender isso. 

Como foi dito ontem, o Plano Plurianual, ele apresenta… ele tenta colocar dentro
dessa perspectiva de quatro anos as diretrizes maiores de governo, que estavam nas
metas, trazer o programa de campanha para dentro da execução. Tem, obviamente,
essa orientação do governo, e fazer conexão com as outras peças, porque realmente
no passado não tinha. Que me desculpe… não é agora, não tinha. 

Os  PPAs  do  passado,  podem olhar,  dos  últimos  20  anos  aí,  era  coisa  para
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estante,  cumprir  tabela.  E  não  havia  conexão,  ninguém…  você  fazia,  ninguém
acompanhava, ninguém media, ninguém controlava. E eu vi na exposição que agora,
com essa metodologia, vai ser possível.

Se a gente… assim, define meta, a gente vai ter como… indicadores para medir
se  a  evolução  das  metas…  se  elas  estão  cumprindo  e  atendendo  os  resultados
esperados. Então, me parece que dá uma formatação e coloca um instrumento que vai
permitir a gente monitorar isso.

E aí eu falo a gente, tanto a própria Prefeitura, a Câmara de vereadores e a
população. Ainda que com dificuldade inicial, talvez a gente tenha que fazer outros
encontros, até depois disso, para poder entender melhor a elaboração, a estruturação
aí do PPA.

Mas eu quero, assim, primeiro eu quero parabenizar, porque eu acho que é uma
inovação. Se você faz como sempre faz, é crítica: “Não muda, fica [ininteligível]”. Se
muda, você recebe crítica porque mudou.

Então, eu acho que a gente tem que ter que as mudanças são no sentido de
aperfeiçoar, de melhorar a qualidade do planejamento orçamentário da Prefeitura. Eu
acho que o PPA não mostra uma fase anterior, que é de diagnóstico, que eu acho que
cada área, cada secretaria tem o seu.

Saber qual é a sua demanda, a sua necessidade, e depois tenta transformar
aquilo  lá  em metas que estão colocadas aqui.  Então,  às vezes,  a  gente tem essa
dificuldade de entender: “Olha, essa meta vai resolver quanto do problema existente?”

Mas por estarmos em um processo de evolução, de aprendizado, eu acho que
isso vai permitir também o aperfeiçoamento da ferramenta de planejamento, espero
isso. E é claro que o PPA é para quatro anos, mas para o ano que vem, com esse
monitoramento,  a  gente  possa,  talvez,  fazer  as  incorporações  daquilo  que  for
necessário, na próxima LDO, no próximo orçamento, mas a gente tem um roteiro…
isso que eu falei da métrica, os indicadores são importantes para isso.

Eu não vou entrar, eu acho que os vereadores… o próprio vereador Fernando
Mendes falou da questão animal, eu olhei aqui na Secretaria do Verde, Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, tem lá um programa que trata desse assunto.

Realmente, o Hospital da Mulher não consta, só o Mário Gattinho. Mas enfim, eu
acho que está apresentado aqui uma ferramenta de planejamento, que vai… pode não
ser aquilo que todos gostariam que fosse, mas eu acho que é melhor do que foi no
passado, e nós estamos em um processo de evolução e de melhoria.

Quero cumprimentar o secretário Caiado, toda a sua equipe, os técnicos da
Prefeitura, os 175 técnicos,  entre secretários e técnicos das várias  secretarias que
participaram da construção desse documento de planejamento, que como disse, pode
não ser o ideal, mas melhorou muito do que era no passado.

Era isso que eu queria dizer. Apenas para fazer essa constatação. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, vereador, líder
de governo, vereador Luiz Rossini.

Eu gostaria de saber, secretário, a nossa programação aqui, o senhor agora
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responderia,  se  o  senhor  assim quer  seguir,  ou o  senhor  prefere  ouvir  primeiro  a
população, para mim tanto… o senhor… a maneira que o senhor…

Então a gente vai ouvir o secretário, as respostas. Talvez as suas respostas já
contemplem a população. Gostaria de pedir para a Andrea, a Izabel, podem sentar um
pouquinho, eu vou garantir a fala de vocês, está bom? Não precisa se preocupar, o
importante é a gente garantir a fala.

Então acho que eu vou passar para o secretário, talvez a resposta dele já acaba
contemplando alguma das perguntas. Obrigado, secretário.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Bom, primeiro eu quero agradecer a
participação e colaboração de todos, e as perguntas de todos são muito pertinentes e
demonstram que os representantes  da  população de Campinas  eleitos,  integrantes
dessa Casa, estão preocupados, estão atentos e estudaram, fizeram a lição de casa.

Segundo, eu quero dizer que… eu dou aula dessa matéria, sabe? Orçamento
público. O Instituto de Economia da Unicamp tem um curso de especialização, tem lá
cento e tantos professores concursados no Instituto de Economia e nesse curso onde o
único local  que tem uma matéria  chamada “Orçamento  Público”  é  nesse curso de
gestão pública, que é um curso de MBA, o responsável pela disciplina sou eu.

E quando eu cheguei na Prefeitura, eu falei… toda a Prefeitura que eu chego, eu
oriento,  eu  discuto,  mas  a  escala  da  Prefeitura  de  Campinas  e  a  qualidade  dos
funcionários, sabe, vereadora Guida Calixto, me fez e me faz ter muito respeito, mais
respeito do que eu já tenho pelos funcionários, porque eles são altamente qualificados;
e não seria eu a chegar e querer sentar na janelinha, querer assim chegar e dizer: eu
vou ensinar, eu vou dar a matéria A ou B para vocês, porque efetivamente não era o
caso, efetivamente eles estavam... isso a senhora tem razão ao dizer que eles não
precisam ser substituídos por uma outra empresa para elaborar  [ininteligível] e não
foram, muito pelo contrário. 

Uma empresa de consultoria, é uma empresa que você contrata para orientar,
para dar um norte, para trazer uma metodologia, para fazer as coisas acontecerem no
sentido de melhor organizar o trabalho. Quem executou todo o trabalho e quem tem
todo o diagnóstico, quem conhece toda a informação, quem elaborou todo o trabalho
como sempre foram os funcionários da Prefeitura, 175 funcionários da Prefeitura.

O primeiro esclarecimento é que a Fipe não é uma empresa, é uma instituição
sem fins lucrativos da Universidade de São Paulo, vinculada ao instituto… à Faculdade
de Economia e Administração, a FEA, da USP, e tem técnicos altamente qualificados,
são a mesma equipe que veio para Campinas, foi a equipe que, no PPA passado, fez o
PPA do município de São Paulo, são pessoas que são funcionários públicos vários deles
que ou já estão aposentados ou foram demitidos, porque eram da Fundap; eu trabalhei
com vários deles, que eu fui diretor da Fundap, que é a Fundação de Desenvolvimento
Administrativo, que é a fundação que faz esse trabalho, que treina, que organiza e que
dá cursos — dava, né? — para todos os funcionários públicos, para todas as gestões. 

Então eu tenho certeza que o ganho para Campinas dessa consultoria foi muito
grande, eu não tenho a menor dúvida. E é muito fácil saber se foi caro ou se foi barato
[ininteligível]: foram seis pessoas trabalhando durante praticamente seis meses  full
time para a Prefeitura de Campinas.  Divide por seis e por seis,  seis  meses e seis
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pessoas e você vê quanto que nós pagamos para cada um, não pagamos nem um
centavo a mais do que pagaríamos para os funcionários; e eles vieram em acréscimo,
em apoio, em ajuda, abordando uma metologia, abordando um modo de fazer, uma
prática que nós não tínhamos na Prefeitura e passamos a ter a partir de agora. Então é
sempre bem-vindo. 

Eu, ao chegar na Prefeitura, eu… é como se um time de futebol contratasse um
novo técnico. E aí me perguntaram: “Você trouxe o seu time?” Eu falei: “Como assim?
Eu trouxe meu time? Eu vim para trabalhar com um time, o time já está aqui”. “Ah,
mas você trouxe quem?” Eu falei: “Ninguém, eu trouxe um assessor, convidei uma
pessoa para vir comigo”, que é o Gabriel, que está aqui comigo, que é doutor em
Economia,  uma  pessoa  altamente  qualificada,  que  está  nos  ajudando,  me
assessorando, não está substituindo ninguém, eu não substitui ninguém... Por que é
que eu não substitui ninguém? Porque não precisa, eu tenho respeito ao funcionário
público, o papel de um gestor público e eu sou gestor público há mais de 30 anos,
sempre fui na minha carreira inteira desde que eu me formei, eu sou gestor público. 

O  papel  do  gestor  público  que  chega  em  um  local,  como  eu  chego  nas
prefeituras e nos governos, nos cargos que eu já ocupei, é primeiro respeitar, segundo
contribuir, terceiro deixar algum legado; e qual legado que eu posso deixar? É legado
de boas práticas,  legado de melhores práticas, mais democrático, mais participativo,
mais  colaborativo,  uma  equipe  mais  integrada  internamente  na  Secretaria  e
internamente… externamente à Secretaria e internamente à Prefeitura, integrada com
as outras secretarias. Não é falar: “Olha, passem as informações que eu vou montar o
PPA”. Não é assim que se faz planejamento. “Diga o que é que você quer que eu vou
colocar no PPA”. Não é assim que se faz planejamento.

É claro que a gente gostaria que tivesse um processo de planejamento muito
mais  completo,  que  tivesse  um  processo  de  diagnóstico  que  auscultasse  toda  a
população,  que cada secretaria...  mas cada secretaria  está em contato com a sua
realidade, cada secretaria fim tem o… O coitado do Barreiro circula essa cidade o dia
inteiro, o tempo inteiro, que é o maior especialista em ligação de bairros, falta de
conexão entre... do que o Barreiro, do que o Paulella que também circula, que é o
secretário de Serviço Urbanos, que sabe todas as praças por nome, como é que tem,
onde é que estão os postes e tal. São técnicos.

É claro que eles ouvem os vereadores, ouvem a população, estão circulando
pelos bairros o tempo inteiro. Ninguém melhor do que os técnicos da Assistência Social
para saber quais são as demandas da população, eles são os braços da Prefeitura que
estão em contato com a população, que estão nos bairros junto com vocês, assim
como o gabinete do prefeito está em contato com vocês o tempo todo auscultando,
levantando as demandas, checando, conversando – não é isso, vereador Higor Diego?
– o tempo inteiro o prefeito e o gabinete do prefeito estão conversando com vocês.
Não é isso, vereadora Debora Palermo?

E vocês vão lá e levam as demandas e fazem as recomendações, mesmo os
vereadores de oposição  fazem as  recomendações,  fazem as  orientações,  fazem as
solicitações, e assim que a nossa democracia representativa funciona, infelizmente. Eu
também gostaria,  vereador  Gustavo  Petta,  que  a  Participação  Popular  fosse  muito
melhor, fosse muito mais ampla. E sinceramente falando, tecnicamente falando, eu sei
como faz. 
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Eu fui técnico… eu fui secretário de Planejamento em 1982, acho que o senhor
não tinha nascido ainda, mas eu fui secretário [ininteligível] de Vila Velha, no Espírito
Santo, onde nós implantamos na gestão 83/86, foi uma gestão de seis anos, o prefeito
saiu, [ininteligível] constituinte, assumiu o vice, que morreu, foi eleito para terminar o
mandato um grande amigo meu do PT, o prefeito Magno, que continuou o trabalho que
nós tínhamos feito  de implantação  de um sistema de Participação Popular  efetivo.
Depois, o Vitor Buaiz, que foi eleito prefeito de Vitória, seguiu, o Vitor Buaiz levou a
proposta  para  Porto  Alegre,  que  foi  feita,  o  PT assumiu com todo  o mérito  como
proposta sua de Participação Popular.

Mas,  essa  proposta  surgiu  antes,  bem  antes.  A  métrica  de  distribuição,  a
métrica técnica de distribuição, de participação e de assembleias locais e tal,  sabe
fazer isso, mas nós estamos em outro momento, em outra escala, em outra realidade.

A  Participação  Popular  de  Campinas  acontece  no  Orçamento  Participativo,
infelizmente  neste  ano  de  2021,  em  função  da  pandemia,  não  pôde  haver  as
assembleias,  não pôde haver  as  reuniões presenciais,  então  nós fomos quase que
forçados e orientados pelo gabinete do prefeito que tínhamos que fazer alguma coisa,
nós criamos então um instrumento de participação  online para que a gente pudesse
levantar as informações da população, mesmo nesse momento de pandemia. Se não
tivéssemos interesse em fazer a Participação Popular, dizer: “Olha, tem pandemia, está
justificado, não vamos fazer. Pronto”. Mas, fizemos. E teve uma participação muito
bonita e muito boa e está expresso aí no sistema que foi feito.

Eu queria lembrar também que o sistema de planejamento, além desses... do
diagnóstico  que  cada  secretaria  tem,  existem  os  planos  setoriais:  o  plano  de
transporte,  o  plano  de  saneamento,  o  plano  de  limpeza,  o  Plano  Diretor  de
Desenvolvimento Urbano; você tem os planos setoriais que são os planos que são
construídos  com  a  legislação,  aprovação,  audiências  públicas  nesta  Casa,  são
construídos também com participação.

E esses planos são o norte ou os nortes, cada um da sua secretaria, do seu
setor, que são levados em consideração para todo o trabalho da secretaria, se vai ser
feito a pavimentação ou uma nova conexão interbairros e recomendada pelo secretário
Barreiro, ele antes “Olha, o plano prevê”. Então, eu posso executar, está aqui previsto
no plano. Não executa nada que não esteja no plano, por quê? Porque tem um plano
aprovado por essa Casa.

Então,  a  gente  tem que olhar  o  PPA como uma peça que  é  árida.  É  árida
mesmo. Ela é de difícil compreensão? É mesmo, entendeu? Mas, é assim… mas ela é o
corolário de um processo que tem que ser visto todo em conjunto, não é?

A gente tem muito que avançar ainda, a gente tem muito que melhorar, a gente
tem muito que democratizar e discutir e explicar e até explicar para vocês, porque não
tivemos tempo, de como se lê o PPA, o que é que quer dizer cada indicador desse que
está aí, cada meta [ininteligível].

Poderíamos  ter  feito  mais  conversas  com  a  Comissão  antes  de  chegar  na
audiência, mas é o tempo também, e estamos cumprindo a legislação, cumprindo toda
a  legislação  e  essa  audiência  faz  parte  dessa  determinação  legal  de  cumprir  a
legislação.
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Dito isso – eu acho que grande parte das questões eu tentei responder – eu vou
passar para o Barreiro falar sobre a questão do Hospital da Mulher e, depois, o João
vai responder sobre as questões técnicas que foram perguntadas principalmente pelo
vereador  Cecílio  Santos,  mas  a  vereadora  Paolla  Miguel também fez  uma questão
sobre a questão da... de metas físicas da IMA e que aí o João responde e qualquer
dúvida, eu respondo no final.

O secretário Panutto quer falar alguma coisa?

Tá bom. Então, Barreiro, por favor.

SR. CARLOS JOSÉ BARREIRO: Bom, complementando a pergunta do Gustavo
Petta,  que  eu  agradeço,  não  consta  do  PPA  porque  é  uma  obra  que  já  está  em
execução, viu, Gustavo Petta? Nós já iniciamos essa obra há cerca de 90 dias, já tem
uma empresa que fizemos uma licitação pública, o projeto foi concluído e tudo mais,
essa empresa está contratada e está iniciando a execução lá. Nesse momento, se você
der uma passadinha lá,  está na terraplenagem, está sendo feita  a construção dos
muros  de  arrimo,  etc,  que  é  a  fase  inicial  dessa  obra,  então  ela  está  em pleno
andamento e vai ser terminada dentro de 22 a 24 meses, que é o prazo de execução
daquele hospital, então isso já está resolvido.

Aproveito para comentar também uma pergunta do vereador Cecílio Santos que
essas  obras  que...  ligação  entre  bairros  é  uma das  metas  do  governo  Dário,  nós
estamos na busca de investimentos e consta no nosso planejamento a ligação entre os
distritos do Ouro Verde e Campo Grande através de duas grandes ligações, uma que é
aquela  já  famosa,  a  travessa  da  Nelson  Ferreira  de  Souza,  que  nós  pretendemos
pavimentar  e  fazer  a  drenagem,  fazer  a  ligação  como deve,  porque  agora  com a
chegada do BRT nas duas regiões, tanto no Campo Grande ali, naquela região ali perto
do Florence e  tudo mais,  como lá  no Ouro Verde e  no Vida Nova,  essa demanda
aumentou muito.

O ano  passado  eu pedi  para  jogar  uma simples  fresa  lá  naquela  área  não
pavimentada e aquela área, de tanto uso, ela já é bem compactada, a fresa ficou
quase que um asfalto,  [ininteligível] um asfalto, vamos dizer, mal colocado, não é?
Mas, é impressionante como aumentou o trânsito entre as regiões, porque as pessoas
perceberam que não tinham mais aqueles buracos, aquela lama, aquela poeira, só isso
já deu uma melhoria grande, imagine a hora que nós pavimentarmos, que nós vamos
fazer isso. Então, está no nosso plano essa interligação.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]

SR. CARLOS JOSÉ BARREIRO: Foi. Foi. Então, mas a melhoria que provocou
– não é, Higor Diego? – você que também está circulando muito por lá.

Então, isso também vai ocorrer.

E só complementando um pouquinho aqui um pouco da experiência que temos
a respeito do assunto de planejamento, eu queria só dar uma declaração aqui em
apoio a isso que foi feito pela Prefeitura nesse ano, liderado aqui pelo meu colega aqui,
o Caiado, essa metodologia, gente, é o que se faz no mundo privado, o uso dessas
ferramentas de planejamento todas as grandes empresas utilizam esses conceitos que
estão aqui.
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A Prefeitura ela fazia um esforço gigantesco ao longo desses anos todos, eu
estou  lá  há  oito  anos  como  secretário  de  outras  áreas  também,  e  o  que  nós
percebemos é que essa cultura de fazer planejamento dessa forma não existia  na
administração pública. O que está se tentando, eu acho que é um caminho virtuoso, é
criar  um modelo institucional  vitorioso,  porque ele  é feito  pelas grandes  empresas
mundiais, são as empresas que estão aí no mercado, nas bolsas de valores do mundo
todo, e esse modelo está sendo implementado aqui.

E essa cultura, desta forma, não existia na administração pública, e falo de
cátedra porque eu estava lá nesses últimos oito anos. Então, foi trazido para cá essa
metodologia. E essa metodologia agora foi treinada, as pessoas foram treinadas, como
foi já descrito pelo Caiado. Todas as secretarias participaram com os seus técnicos, é
uma cultura que veio para ficar, e só tem tendência a melhorar cada vez mais.

Mencionado pelo vereador Luiz Rossini, não é uma experiência, evidentemente,
perfeita, nem nunca será, porque a perfeição a gente não atinge, mas é claro que ela
pode ser a cada momento melhorada cada vez mais.

E ela traduz o que a administração pública, junto com vocês todos, junto com
as opiniões que coletamos nos diversos planos, entende que é o que tem que se fazer
pela cidade de Campinas nesses próximos quatro anos. 

E  o  resultado  está  mostrado  aí  de  uma maneira  resumida aqui  hoje.  Aliás,
parabenizo aqui o meu colega Caiado e o João pela brilhante exposição. Eu achei essa
exposição muito bem elaborada.

E  se  vocês  olharem  com  todo  o  carinho,  detalhe,  uma  a  uma  dessas
transparências,  que  vai  ficar  aqui  à  disposição  da  Casa,  vocês  vão  ver  esse
conhecimento que está colocado aí. Mas, é evidente, sempre pode ser aprimorado, ok?

Então, estou à disposição para mais alguma dúvida. Obrigado.

SR.  JOÃO  CARLOS  RIBEIRO  DA  SILVA:  Bom,  complementando  as
informações  passadas  pelo  secretário.  Assim,  só  reforçando  aqui,  e  agradecendo
também qualquer  informação  adicional  que  poderá  ser  complementada  aqui  pelos
técnicos que estão aqui presentes de cada pasta da Prefeitura.

Em relação a… creio que a fala, tanto da vereadora Guida Calixto, da vereadora
Paolla Miguel, do vereador Cecílio Santos, do vereador Paulo Bufalo, vai nessa linha da
peça estar um pouco genérica, alguns programas, algumas ações estarem um pouco
genéricas.

Bem,  algumas  ações  e  alguns  programas,  de  fato,  estão  genéricos,  isso  é
estratégico. Por que é que é estratégico? A gente vem sofrendo ao longo de vários
PPAs, de vários planejamentos, uma nota muito baixa no IEG-M, que é uma nota C,
baixo nível de adequação. 

E por que é que isso ocorre? Porque se planeja executar alguma obra que está
no PPA, que é específica, que dá uma linha específica, que fica… entendo até que fica
mais  fácil  para  o  vereador  acompanhar,  fiscalizar,  quando  você  tem  uma  linha
específica, como já teve.

Foi se falado aqui no Hospital  da Mulher: “Ah, não vi  no PPA o Hospital  da
Mulher”.  Então,  no…  se  você  pegar  o  PPA  antigo  vai  ter  lá  a  construção  do
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[ininteligível], que se relaciona ao Hospital da Mulher.

Hoje ele não está específico aqui nesse PPA, mas ele está em uma linha, em
uma ação de construção de unidades de saúde. Então, ele está… genericamente ele
está ali dentro. Isso facilita no planejamento, uma vez que se eu tiver algum problema
porque…  pegando  como  exemplo  esse  hospital,  porque  ele  recebe  recursos  do
orçamento da União. Se esse recurso não vem, tem algum problema com a obra…
como o Barreiro colocou aqui, problemas técnicos, ou um problema orçamentário do
governo federal, eu posso fazer, executar uma outra obra que vai estar dentro dessa
mesma ação. Então, ela está genérica por uma questão estratégica mesmo. 

Então,  se eu pôr lá  que eu vou construir  uma ação específica,  que eu vou
construir o Hospital da Mulher, eu vou construir o [ininteligível], eu só posso construir
aquilo  lá.  Ou  eu  vou  ter  que  fazer  um  remanejamento,  fazer  uma  alteração
orçamentária.

E  se  eu  deixo  ele  de  forma  que  as  construções,  e  eu  coloco  o  tanto  de
construções  que  eu  vou  executar,  para  efeito  de  orçamento  e  planejamento  é
estratégico,  porque eu não vou estar… não vou precisar fazer  um remanejamento,
fazer um decreto, fazer uma suplementação orçamentária, para fazer uma outra obra
que eu tenho condições já de dar início nela. Então, foi uma questão estratégica. Em
alguns  casos,  foi  uma  questão  estratégica  mesmo,  para  evitar  remanejamentos  e
suplementações orçamentárias.

A  vereadora Guida Calixto mencionou dificuldade de entendimento do déficit
habitacional. Olhando para o planejamento da Secretaria de Habitação, ela tem como
meta dela a requalificação de núcleos urbanos informais, tanto o Reurb-S… eu estou
tentando explicar  aqui:  o  que  foi  colocado  como meta  no indicador  da  Habitação,
depois  a  gente  pode  até  passar  para  algum  técnico  da  Educação…  Desculpa,  da
Habilitação que está aqui para complementar as informações. 

Mas assim, como indicador, eles colocaram requalificação e reurbanização, não
colocaram construção de unidades habitacionais para atender o deficit habitacional de
Campinas, não é isso que está em pauta, acho que está dentro... pode estar dentro de
um planejamento da secretaria, mas não está como indicador de deficit habitacional.
Então  coloca  aqui,  por  exemplo,  é  requalificação  de  domicílios,  regularização,
regularização de domicílios.

Então, por exemplo, ela pôs uma meta aqui que a atual dela hoje são 16%, é a
meta para chegar no final do PPA são 26%.

Então se a gente pegar, dentro desse exemplo que você citou, que ela tem
como meta aqui pegar o… dentro do programa 8, desenvolvimento habitacional, se a
gente pegar aqui que ele tem como núcleos atendidos, como unidade de medida: três
núcleos em 2022, três núcleos em 2023, um em 2024, um em 2025. Então somam 8
núcleos e ele tem uma meta financeira que 2022,  [R$] 6,845  milhões; 2023,  [R$]
8,659; 2024,  [R$] 5,910  milhões; 2025,  [R$] 5,460  milhões,  [R$] 26,875  milhões
nesse período de quatro anos. E ela tem como meta chegar a 26% e tem atual hoje
16%.

Então dentro do plano estratégico dela, ela tem esse acompanhamento, se a
gente fizer uma regra de oito 8 aqui, se ela quiser chegar a 8 atendido significa que ela
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tem 31 núcleos para serem atendidos. Quer dizer, eu estou fazendo uma conta aqui de
chegada aqui, mas assim quem tem o gerenciamento disso é o gestor, mas é assim a
forma de ele acompanhar e prestar contas é essa metodologia que está aplicando que
facilita para ele prestar contas, porque ele que tem que prestar contas para o Tribunal
de Contas e também prestar contas aqui nesta Casa, mas justificando uma forma que
ele consegue acompanhar e prestar contas, de repente… Então toda essa facilidade ou
não, né? O fato da genética também passa por uma questão estratégica.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: João, deixa eu só fazer um parêntese
aí. 

Vereadora Guida Calixto e vereador Paulo Bufalo, é importante observar que o
PPA, assim como a LOA, [ininteligível] peças orçamentárias só se inclui recurso público.
A Cohab, por ser uma empresa... assim como a Ima, que a vereadora Paolla Miguel
perguntou, por ser uma empresa, o orçamento dela é muito maior, mas o que consta
do orçamento público para Ima? São [R$] 8  milhões e alguma coisa… Ah, para quê?
Para fazer investimento em tecnologia. Que investimentos são esses? São recursos
públicos do município que serão investidos em tecnologia para a Prefeitura e que é
utilizada  a  Ima para  operar  ou  para  adquirir  ou  para  prestar  esse  serviço.  Então
envolve a Ima nessa parte, envolve a Cohab os recursos de regularização fundiária,
são recursos públicos.

Construção de habitações, a Cohab não aloca recurso público para construção
de habitação, ela organiza os recursos federais e estaduais, cede terreno, ela facilita
todo o trabalho, mas não tem recurso público alocado como subsídio. Se tivesse R$ 10
de subsídio por habitação construído pela Cohab, aí teria dia que estar colocado aqui,
quanto? R$ 10, que seria o recurso público que seria... mas nós vamos gastar R$ 10
para construir um apartamento? Não, mas nós vamos dispender de recurso público, se
fosse caso, entendeu? Como não é o caso, então não consta do orçamento aqui da
peça orçamentária recurso para construção. 

Não quer dizer no planejamento da Cohab, no orçamento da Cohab, ela está
prevendo não construir nada, muito pelo contrário, ela tem [ininteligível] muito grande
dela.

Desculpe, João, interromper.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone] 

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: É isso, né, João?

SR. JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA: Eu falei da requalificação, o deficit
habitacional acho que passa por construção de moradia também, não está…

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: É, o déficit qualitativo que fala aí,
não é? Quer dizer, é o déficit--

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: Qualitativo e quantitativo.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Isso. Isso.

Qualitativo por quê? Porque é o déficit…

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: Mas isso é só [ininteligível]…
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SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Tá. Entendi. Entendi.

SRA.  VEREADORA GUIDA CALIXTO:  [pronunciamento  fora  do  microfone]
Mas,  isso  aqui  é  um exemplo que  eu estou dando.  É  um exemplo,  entendeu? As
dificuldades que a gente tem. Mas, aí já entendi que é uma estratégia de não… sei lá,
de não estar as metas especificadas, por isso que eu falo que isso está dificultando
muito o nosso papel enquanto vereador para fiscalizar, porque é isso, como que eu vou
fiscalizar? Não consigo.

SR. JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA: A estratégia, vereadora, é do ponto
de  vista  orçamentário  porque  quando  você  faz…  realiza  muitas  alterações
orçamentárias, faz um excesso de decretos e suplementações orçamentárias, a gente
fica mexendo no orçamentário,  tirando daqui,  pondo ali,  por  conta de dificuldades
operacionais que cada secretaria tem de executar uma determinada ação que está
prevista. Essa é... não é de querer esconder uma informação que é pública.

SR.  AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: A  estratégia  que  o  João  está  se
reportando também é o seguinte, todo mundo gostaria de ver a construção – pegar o
Hospital  da  Mulher  [ininteligível] –  a  construção  do  Hospital  da  Mulher  como  um
programa ou como uma ação, mas, na verdade, o Hospital da Mulher é um projeto
dentro  de  uma  ação  construção  de  unidade  de  saúde,  dentro  de  um  programa
construção reforma e ampliação de unidade de saúde que está ligado à questão de
qualidade de vida, o programa maior... o eixo maior de qualidade de vida. Então, o
PPA, não consta do PPA projetos, assim como o  vereador Cecílio Santos não viu a
ligação do Campo Grande com o Ouro Verde. Quer dizer que não vamos fazer? Não, é
projeto, o PPA não consta projeto. Nem a LOA consta projetos. Nem na LOA consta
projetos.

Não quer dizer que a Prefeitura não tenha outros projetos, não quer dizer que
nós estamos escondendo alguma coisa, é que cada peça, quer dizer, você tem que usar
a lente para olhar o que você está olhando, essa lente ou esse olhar é esse, a lei
determina que seja esse. A gente poderia inverter e chamar de programa as ações ou
os projetos e criar ao invés de 30 programas criar 200 programas? Poderia. É uma
estratégia? É. O que é que vai fazer? Vai engessar a administração, está equivocada a
visão de que um projeto é um programa, não é para isso que existe o PPA e não vai
contribuir em nada, não vai melhorar o planejamento nem melhorar a fiscalização por
isso, vai atrapalhar na hora de compatibilizar o nosso orçamento com o orçamento dos
outros municípios, vai atrapalhar na hora do Tribunal de Contas, que é quem orienta
vocês  na  fiscalização  técnica,  eles  fazem e  mandam para  vocês  os  pareceres,  vai
atrapalhar o parecer técnico do Tribunal de Contas.

Então, a gente só ajustou isso. Normalmente, via de regra, você não precisa ter
mais do que um programa por secretaria, nós temos em média quase dois programas
por secretaria, que são 18 secretarias,  [ininteligível]  tem as empresas públicas que
executa algumas ações, as autarquias, mas tem mais de um programa por secretaria.

SR. JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA: Da mesma forma, o vereador Cecílio
Santos falou também que não enxerga a questão da infraestrutura na região do Campo
Grande e também que na classificação da consultoria que foi contratada o programa
9(F) é o que mais recebeu recursos e aí ele  [ininteligível] saúde, educação e tal, na
sequência.
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Até  aproveitando  que  o  Barreiro  está  aqui,  por  exemplo,  na  questão  da
infraestrutura,  nós  temos  uma  ação  na  Secretaria  de  Infraestrutura  que  chama:
ampliar  a  malha  viária  de  asfalto  novo,  pavimentação  e  ampliação  da  rede  de
drenagem urbana. Essa ação que está no PPA, ela tem um recurso previsto de [R$]
162,960 milhões e está lá: pavimentação e drenagem como unidade de medida em
quilômetros; onde tem previsto aqui para o primeiro ano 18 km, 38 [km], 11 [km] e
10 [km] que vai se executar... a previsão de executar no PPA.

Por exemplo, aqui não está especificado o bairro ou a região, mas está de forma
genérica onde ele pode começar uma obra. E você entendeu? Mas, assim, isso acaba
sendo  estratégico  porque  você  não  precisa  ficar  fazendo  remanejamentos
orçamentários para atender de repente um bairro “x” que pertence à região do Campo
Grande ou o bairro “y” que pertence à região do Ouro Verde, por exemplo.

Então, agora, se você coloca um determinado bairro e você tem um problema
de uma obra com uma empresa que vence uma licitação e depois não quer executar.

Então, tudo isso são empecilhos que atrasam a execução de uma obra e de um
planejamento, que impacta tanto a questão do planejamento que ele fez para executar
aquela obra, como também o planejamento orçamentário. Isso impacta a nossa nota
no IEG-M.

A outra questão que foi colocada é sobre a educação. De fato, quando a gente
pega as manifestações populares da educação, tem 451 participações, foi a que mais
teve, foi a área que mais teve participação. Então, foi uma… o pessoal da educação fez
um trabalho… todas as manifestações e reduziu em cinco, essas 450, onde a maior
demanda, realmente, era de professores da rede infantil e sobre também a lei do piso.

Então, todo esse trabalho foi feito, foi acompanhado pelos técnicos, pela pasta.
E  a  questão  da  educação  está  em estudo,  junto  com a  Secretaria  de  Gestão  de
Pessoas, porque envolve alteração no Plano de Cargos, envolve a questão do jurídico,
porque vai envolver a legislação, vai mudar a legislação.

Então  é  uma  questão  assim,  não  está  no  PPA,  mas  tem  uma  ação  lá  de
valorização dos profissionais  do magistério.  Mas está em estudo e está,  assim, as
manifestações  populares  foram  levadas  sim,  em  consideração,  e  foram,  assim,
trabalhadas aí pela pasta da educação.

SR. PETER PANUTTO: Queria  aproveitar  sobre esse assunto.  Eu estou em
contato com a secretária Jocelaine, e esse assunto dos agentes da educação infantil
está na pauta do sindicato, que vai ser discutida ainda esse ano. Não necessariamente
tem  que  estar  no  orçamento  para  resolver  o  problema,  tá?  [ininteligível] com  o
sindicato ainda em 2021.

SR. JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA: Eu entendo que passando pelo que o
vereador Cecílio Santos colocou, a questão das metas, essa autonomia da Cohab que
ele colocou…

Nós temos, assim, que enfrentar o problema de frente. A Cohab, ela não tem
receita própria, ela é uma empresa que depende do município. Então, ela tem um
convênio com o município para pagar a manutenção… toda a manutenção da Cohab e,
de  fato,  ela  não  tem  hoje  recurso,  ou  aporte  de  recurso  do  Executivo  para
investimentos em moradias, ou ampliar os serviços que hoje ela já presta.
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Então,  de  fato,  hoje…  não  tem  como.  A  Cohab  hoje,  ela  depende  de  um
convênio para a manutenção da sua atividade, e de aportes de capital aqui, que são
trazidos  aqui  nessa  Casa  para  aprovação  de  aumento  de  capital  para  ela  poder
executar as políticas públicas que ela está… que ela tem que desempenhar.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Só para responder o vereador Paulo,
que perguntou por que é que não consta do PPA e da LOA já, porque tem que ser lei
específica, vereador. O aporte que a Prefeitura faz à Cohab, ou à IMA, ou qualquer
outra empresa que é uma sociedade anônima, a gente não pode transferir recurso
orçamentário para a empresa, tem que ser um aporte para aumento da participação,
para aumento de capital, e aí tem que ser uma lei específica aprovada por essa Casa,
entendeu? Por isso que não consta…

Se constar algum recurso, tem que constar genérico na Secretaria de Finanças,
no gabinete do prefeito, para, no momento oportuno… está aí, mas o recurso que está
aí é de convênios com a Cohab. São recursos públicos, que serão repassados à Cohab
para outros fins, não para o aumento de capital.

SR. JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA: Eu concluo aqui as explanações, as
explicações que a gente… só reforçando também o que o vereador Luiz  Rossini já
falou: qualquer alteração ou inclusão também na peça… tanto de… qualquer uma das
peças  de  planejamento,  pode  ser  elaborada  por  ocasião  da  LDO,  que  é  a  Lei  de
Diretrizes Orçamentárias, que vem para cá… votação no mês de abril.

Então, assim, tendo necessidade de alterar o orçamento, ele não é uma peça
engessada, ele pode ser alterado, deve ser alterado, corrigido os seus valores ao longo
dos anos aí da sua execução.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO:  Agradeço  o  secretário,  o
senhor João, trouxe as respostas aqui.

Eu gostaria de agradecer também a participação popular. Eu vou abrir agora
para o debate, vou fazer uma intercalação, uma pergunta presencial, uma que chegou
aqui on-line, dessa maneira a gente consegue avançar aqui na comissão.

Então, deixa eu começar de maneira aqui  on-line, enquanto o Cerimonial ele
prepara ali o microfone. Eu queria, secretário, nós temos… acho que duas ou três aqui,
dá para ir intercalando ali.

Gostaria de agradecer vocês que nos assistem, acompanham. É uma audiência,
viu, é uma audiência pública que chega a ser cansativa, mas ela é muito importante.
Ela tem que ser debatida, e a participação popular se faz muito importante nesse
momento.

Uma pergunta da audiência pública, secretário, eu vou passar depois para o
senhor aqui o papel, do Kaian Ciasca, ele é do Parque Industrial aqui do município: 

“Bom dia a todes! Agradeço o que as vereadoras e vereadores estão
pontuando (como Guida, Paulo, Gustavo, Paolla), que são informações
muito importantes. Além disso, gostaria de pedir para que fosse falado
dos objetivos para a Cultura, pois foi o terceiro setor mais apontado nas
sugestões da sociedade civil, mostrando ser um importante setor para
toda  a  população.
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Além disso, seria importante, por favor, apresentar como funcionam os
números  pontuados  nas  metas  (se  puder  usando  o  exemplo  dos
objetivos da cultura), para que fique mais fácil  para que todo mundo
entenda  como  ler  o  PPA,  que  é  um  material  muito  técnico.  Muito
obrigada e bom dia.”

Eu vou deixar aqui com o senhor, secretário, e abro também ali a palavra, o
microfone, por gentileza.

Muito obrigado. Por gentileza, se apresente, fale o nome.

SRA. ANDREA DOS SANTOS CENTURIÃO:  Bom dia. Eu me chamo Andrea
dos Santos Centurião, sou monitora de educação infantil.

Então assim, eu vim porque ontem eu mandei algumas questões, e as questões
foram  citadas  como  sem  relevância,  e  aí  não  foram  lidas  as  questões.  E  essa
porcentagem  que  é  mostrada  no  gráfico,  eu  participo  do  movimento,  eu  sou  da
Comissão  de  Agentes  e  Monitores  da  Educação  Infantil  da  rede  municipal,  e  essa
porcentagem que consta nessa pesquisa pública eu faço parte desse movimento, junto
com os monitores.

E o que é que a gente vê que está acontecendo? Nosso cargo de agentes e
monitores… monitores  e  agentes  da  educação  infantil  já  vem aí  há  anos  na  rede
sofrendo aí uma precarização do nosso trabalho, nós somos usadas.

O pessoal,  quando se fala  do nosso cargo,  fala  como se fosse professoras.
Realmente,  nós  somos  de  fato  professoras,  mas  nós  não  somos  valorizadas.  Nós
somos do quadro geral. Estamos dentro da educação, somos monitoras de educação
infantil. Trabalhamos desenvolvendo um trabalho de qualidade dentro desta cidade, e a
gente vê a desvalorização.

E aí, quando a gente pede para constar em um PPA essa valorização específica,
não consta. Então, isso é ruim, para a gente é ruim. A gente já está há tanto tempo, é
uma história de luta. E não se houve essas agentes que estão lá na ponta, monitores e
agentes de educação infantil.

Aí eu pego um PPA desse aqui, que está assim, que a demanda de zero a três
anos, que é a educação que nós, monitoras e agentes de educação infantil trabalhamos
ali, nós que dedicamos o nosso trabalho para desenvolver ali um trabalho pedagógico,
de qualidade, com as crianças de zero a três anos, porque são os monitores e agentes
da educação infantil que fazem esse trabalho nessa rede de Campinas.

E aí a gente vê que a demanda aqui, tem um déficit da demanda. E aí fala que
tem aqui indicadores, a demanda não atendida de crianças de zero a três anos. E aí
esse PPA, na diretriz 1, programa 3, que é educação para desenvolvimento social, E aí
ele coloca aqui: “Unidade atual…”. Eu acho que é atual de atendimento, 5.446 crianças
de zero a três anos. 

Aí para o ano de 2022, 3 mil crianças para serem atendidas, e 2023, 2.445
crianças; 2024 e 25 encerrou-se a demanda, mas não se olha essas profissionais que
estão lá na ponta, que tem que constar aí, porque eles não sabem qual que é o nosso
cargo, sabem da educação que acontece, mas não sabem o nosso cargo.

Nós  somos chamadas  de  “professoras”?  Realmente,  nós  somos  professoras,
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então  a  gente quer  que  seja  reconhecido  de fato,  a  gente  quer  que esteja  lá  na
valorização dos servidores constando: as funcionárias, as profissionais que trabalham
de zero a três anos que são as monitoras e agentes de educação infantil, a valorização
a partir do ano de 2022, que tem que constar no PPA e tem que constar na LOA, tem
que constar isso. 

Porque  a  meta  como  foi  colocada  parece  o  quê?  Que  vai  valorizar  os
profissionais da educação e a gente escuta muitas vezes… nós somos da educação,
para desenvolver o trabalho ali de qualidade, mas na hora da valorização, nós somos
do quadro geral como é colocado para gente.

Então isso tem que ser mudado, precisa ser diferente, precisa constar nessa
documentação essa mudança.

O  Fundeb  para  este  ano  teve  um  aumento  de  60[%] para  70%  para  se
aumentar,  para  se  dar  essa  valorização  desses  profissionais,  principalmente
profissionais da educação infantil; e isso não acontece.

Então eu estou aqui para mostrar para vocês, para falar que esses profissionais
são  profissionais  da  educação  infantil,  monitoras  e  agentes  da  educação  infantil;
maioria  mulheres,  mulheres  negras,  mãe  solo  e  assim...  e  nós  não  temos  essa
valorização, e a gente já vem há tempos lutando por essa valorização.

Então é isso, a minha pergunta é como constar? Porque precisa constar nesse
PPA e nessa LOA essa valorização, porque como está não funciona para gente.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR HIGOR DIEGO: Por  gentileza,  o  secretário
perguntou o nome, que ele não entendeu?

SRA. ANDREA DOS SANTOS CENTURIÃO: Andrea dos Santos Centurião.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, Andrea.

SRA. ANDREA DOS SANTOS CENTURIÃO: Obrigada. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Eu vou, antes de responder, eu
vou apensar uma pergunta… Sim, eu vou apensar uma pergunta junto que chegou de
maneira  online, que a senhora representou muito bem, a senhora Elisangela Merlin
Ribeiro Silva[sic], que também ela faz os mesmos questionamentos sobre a classe.

Então juntamente com a pergunta que já foi aqui para o Panutto, né? E aí então
aqui, secretário, essa aqui é a mesma ideia.

Senhora Izabel, por gentileza, na sequência, pode apresentar. 

SRA. IZABEL CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA: Tudo bem. Cumprimentando
a Mesa e a todos da plenária.

Eu estou aqui muito preocupada... Caiado falou tanto, mas na sua metodologia,
vocês  desconsideraram a  Constituição  de  88  e  a  LOA,  porque  não  considerou  os
conselhos como parte  da metodologia… Desculpa,  isso é muito sério,  isso é muito
sério... por quê?

E aí eu vou fazer um recorte em todo o PPA, tá? Eu vou falar da política da
Assistência.
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Dentro da política da Assistência tem o Sistema Único da Assistência Social, e
esse sistema e esse conselho,  eles  não receberam até  hoje  a LOA, o  relatório  de
gestão e o PPA, nós não participamos, tudo o que vocês estão falando aqui, nós não
participamos desse processo.

O Conselho da Assistência é um conselho deliberativo, pessoal, é gravíssimo. 

Então o que eu estou solicitando? Que retire do PPA, nesse momento, todas as
questões que são da política da Assistência Social para que o Conselho da Assistência
Social possa sentar e entender o que está sendo apresentado aqui. 

Se 97 pessoas participaram da pesquisa que vocês fizeram na nossa conferência
de  agosto,  1,2  mil  pessoas  participaram;  e  as  deliberações  da  conferência  foram
entregues nesta Casa para o presidente desta Casa, para o prefeito e para secretária
da Assistência.

Então nós que deliberamos sobre esta política queremos saber o que consta,
porque 97 não representam 1,2 mil e deliberações de conferência.

É  gravíssimo  o  que  está  se  apresentando  nessa  plenária  e  se  todos  os
vereadores assumirem e assinar isso junto, nós vamos decretar a falência do Sistema
Único de Assistência Social nesse município.

Eu queria  só lembrar  essa  cidade  que  essa  cidade,  dentro  de  um processo
histórico, foi  a última cidade do país a abolir  a escravidão, e em um momento de
pandemia, no século 21, não consegue colocar como destaque em uma apresentação,
onde um terço da população se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social,
uma proposta do que… como vamos cuidar dessa população. É vergonhoso. É o 10°
PIB  do  país,  pessoal.  Desculpa.  É  a  décima  cidade  mais  rica  do  país,  que  não
considerou o Conselho Municipal da Política da Assistência Social  deliberando sobre
propostas que apresentou aqui nessa Mesa, não passou.

Ontem eu quis  entender  o processo.  Juro para vocês.  Eu quis  entender. Eu
poderia ter falado isso ontem. Eu deixei para entender hoje e eu chego aqui, pessoal,
sem um documento.

Se vocês não estão entendendo enquanto vereador, vocês não tem noção do
que nós, enquanto conselheiros, o que nós estamos passando.

E aí, pessoal, vocês ficam com essa responsabilidade. Eu espero que o Dário e
vocês, enquanto vereadores, não queiram entrar na história dessa cidade como não
tendo condições de enfrentar a situação de pobreza e miséria que essa cidade… Um
terço é muita gente. E aí, eu estou vendo vocês aqui policiais, a violência aumenta nas
periferias dessa cidade. A gente sabe a consequência do voto aqui.

Então, eu estou pedindo, enquanto presidente do Conselho que delibera sobre
uma política nesse município, que a pauta da Assistência Social seja retirada para ser
apresentada para o colegiado do Conselho e, assim, a gente respeitar a Constituição
desse país. É sério a situação que a política da Assistência Social, que o Sistema Único
de Assistência Social está nesse momento nessa cidade.

É  essa  a  minha  pergunta,  o  Conselho  pode  deliberar  sobre  a  política  da
Assistência Social desse município e olhar de que forma o prefeito dessa cidade vai
propor ações para proteger a população que está em situação de vulnerabilidade?
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Desculpa, não é só fome, esse sistema tem porta de entrada, tem benefícios
eventuais,  tem serviços  para  serem executados  e  parece,  gente,  que  vocês  estão
vivendo em uma cidade paralela.  Por  favor,  me chame para  ela.  Me convide  para
participar  dela.  Eu  só  vou  participar  dela  se  todos  que  trabalham  nessa  cidade
estiverem contemplados nesse PPA.

É um escândalo. Que bom que está sendo gravado, porque essa cidade não
merece tudo o que aconteceu desde ontem à noite. Vocês não sabem o quanto eu
estou triste e quem me conhece, eu estou há 30 anos trabalhando nessa política,
nunca quis ser vereadora,  nunca, não abro mão do  [ininteligível],  fui  uma menina
dessa periferia e sentar nesses lugares que ao longo da história a gente vai ocupando
– graças a Deus – não é todo mundo que consegue chegar não, pessoal.

Então, por favor, não esqueça de onde vocês vieram. E todos, a maioria dos
vereadores dessa Casa tem essa população que vota em vocês e ela está abandonada.
Vocês não sabem, eu estou me segurando aqui para não chorar. Abre mão de 1% da
educação, abre mão de 1% da saúde para que a gente possa atender um terço dessa
população.

Sabe por quê, secretário? Ela não acessa a  internet, ela não pode responder
isso. Sabe por quê? Porque ela está cuidando do filho.

Eu estou tremendo de raiva de tudo que eu vivi de ontem à noite para cá.

Vocês devem isso para essa população, vocês devem isso para a Constituição
desse país. Devolva para o Conselho aquilo que essa secretaria negou para nós. E os
trabalhadores concursados dessa secretaria, esse governo daqui quatro ou oito anos
sai, vocês ficam. Então, vocês tem um compromisso com essas pessoas.

É isso. Desculpa.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Imagina. Izabel, eu agradeço,
inclusive  assegurei  o  tempo  da  senhora  também,  porque  é  muito  importante,
principalmente em uma, digamos, em uma denúncia que a senhora apresentou aqui de
falta de comunicação entre os conselhos e o poder público, é importante para que a
gente construa um governo mais próximo. Tá? Como assim eu fiz também com os
vereadores, segurei o tempo, a fala além do padrão aqui.

Mas, enfim, eu tenho mais uma pergunta, só para finalizar, que chegou pela
internet.

Essa... Por gentileza, deixa eu apresentar.

É, essa daqui chegou pela internet, mais uma, é do senhor Vinicius Solon Silva,
ele é da região central e ele pergunta:

“Como muitos sabem, as calçadas e ruas do centro de Campinas são um
verdadeiro  desafio  para  quem  tiver  que  andar  pela  região.
Minha pergunta é: Será feito  algo em relação à fiação e às calçadas
esburacadas e velhas, que necessitam de manutenção? Algo que foi feito
parecido com a Av. Glicério seria viável de ser feito em toda a região
central (colocar toda a fiação elétrica e de telecomunicações/internet em
baixo da terra)?”.
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Então, fica registrado mais uma pergunta e agora eu passo a resposta à equipe
de governo, secretário, começando pelo secretário de Justiça, Peter Panutto.

SR. PETER PANUTTO: Eu queria só reiterar a minha fala anterior e responder
a pergunta da servidora Andrea Centurião e também aqui da Elisangela Merlin Ribeiro
Silveira.

Então,  a  questão das  agentes de educação infantil  está  mais  no âmbito  de
regularização da carreira do que de constar do PPA ou do orçamento. Então, essa
pauta de vocês que o governo Dário está muito sensível e tanto é que a secretária de
Gestão de Pessoas, Eliane Jocelaine, já está tratando, juntamente com o sindicato.

Então, esse aqui não é o fórum para tratar desse assunto, não que a questão
não seja importante para vocês e não que o governo não considera importante, é que
não há necessidade de estar previsto na Lei Orçamentária para solução da questão,
então isso será tratado ainda esse ano com o sindicato.

Queria aproveitar e pedir licença ao presidente da sessão e também aos demais
presentes, que eu tenho que me ausentar.

Muito obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO: Eu  é  que  agradeço  pela
presença, pelo subsídio jurídico que trouxe aqui.

Muito obrigado, secretário. Fique à vontade, está bom?

Senhor Barreiro, por gentileza, tem alguma questão?

SR.  CARLOS JOSÉ BARREIRO: Bom,  sobre  essa  questão  do  problema da
região central, tem até uma comissão de estudos que é liderada aqui por um vereador
na Casa, que é o Arnaldo Salvetti, que está trabalhando e propondo alternativas para
melhorar  as  condições de habitabilidade,  de  utilização da  região  central,  melhoria,
modernização e assim por diante.

Nós estamos acompanhando isso com todo o carinho e para a região central
tem muitos projetos que estão sendo desenhados, melhoria das condições da Avenida
Campos Sales e toda aquela região do entorno. Teve um projeto até recentemente
aprovado  aqui  através  de  uma  Lei  que  foi  aprovada  aqui  pela  Câmara:  para
organização da fiação elétrica, né? Não é enterrada, mas é aérea, mas já dá uma
outra... uma outra conotação, porque isso vai ser feito e esse problema de zeladoria,
que é bem desempenhado e muito bem desempenhado pela Secretaria de Serviços
Públicos, eu acho que está contemplado aqui, sim, porque tem um grande orçamento
para a secretaria para tapar buraco, conserto de calçadas e tudo mais, então acho que
essa questão está bem colocada e está contemplada na previsão de... nos próximos
anos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Então--

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Sobre a questão--

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Opa, desculpa, secretário.

Só então, uma… fica a dica aí para o senhor Vinícius acompanhar a comissão
aqui que foi  montada, muito bem lembrada pelo secretário Barreiro.  Existe aqui  o
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vereador  Arnaldo  Salvetti que  preside  essa  comissão,  vereador  Carlinhos  Camelô
também,  entre  outros  vereadores,  também  podem  passar  mais  subsídios  para  o
senhor sobre todos os projetos que a comissão está trabalhando aqui,  o vereador
Paulo Gaspar também faz parte, enfim, fica a dica.

Pois não, secretário.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO:  Pedir ao Pedro, que é assessor da
Secretaria  de  Assistência  Social,  para  responder  as  questões  apresentadas  pela
presidente do conselho, a senhora Izabel.

SR.  VEREADOR HIGOR DIEGO:  No mesmo sentido,  senhor  secretário,  fui
informado que a senhora Mariane, da Cultura, também se faz presente.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Isso, a Mariane também responderá…

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Gostaria de chamá-la a Mesa,
o Pedro, se quiser, fique à vontade também, se quiser vir à Mesa, se quiser… fique à
vontade.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Você passa o microfone ao Pedro, por
favor?

SR.  PEDRO  COSTA: Bom  dia,  eu  sou  o  Pedro,  estou  na  direção  do
departamento  administrativo  da  Secretaria  de  Assistência  Social,  Pessoa  Com
Deficiência e Direitos Humanos.

A respeito dos questionamentos ligados à nossa Secretaria, em primeiro lugar, o
vereador  Cecílio  Santos  perguntou  sobre  o  programa…  sobre  a  ação  de  vale-
alimentação,  que  está  no  programa  05,  diz  respeito  ao  vale-alimentação  dos
servidores, não é relacionado ao Cartão Nutrir, vereador.

A vereadora  Paolla  Miguel  também o  mesmo questionamento  sobre  o  vale-
alimentação, e também sobre o serviço de atendimento integral à mulher, por que é
que consta meta física só no ano de 2024. É porque diz respeito a um planejamento
para a implantação desse serviço no município, e que para a implantação desse serviço
existe um planejamento, uma proposta de execução, que vai demandar criação de
legislação,  formalizar  termos  de  colaboração,  assim  como  investimento  em
equipamentos e custeio do serviço.

Então, dessa forma, como demanda a conclusão desTe planejamento para, em
seguida, realizar a execução, que foi alocada a meta só no ano de 2023.

Além disso, o que nos motiva a jogar esse planejamento para os anos futuros, é
que não é um serviço que será executado exclusivamente pela Prefeitura de Campinas.
Ele  está previsto uma interlocução e uma transversalidade com o Judiciário, Poder
Judiciário,  e  também  com  recursos,  sobre  os  quais  já  iniciaram  tratativas,  de
financiamento do governo federal.

A  vereadora  Paolla  Miguel  perguntou  também  sobre  as  metas  das  bolsas-
auxílio. Lembrando aqui o esclarecimento que o secretário Caiado deu no início, a peça
orçamentária, o Plano Plurianual, ele é elaborado conforme as normativas, conforme a
organização da Secretaria de Finanças, para que todas as demais secretarias utilizem
da mesma metodologia, para que possa ser compilado como a peça do município.
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Então, a respeito das metas, o que se tem é que quando trata-se de metas
físicas, palpáveis, por exemplo, equipamentos, materiais, construção, etc, aí a gente
consegue  um  quantitativo  por  unidade.  E  quando  trata-se  de  metas  que  são
relacionadas, ou podem ser consideradas como prestação de serviços, a exemplo das
bolsas e inúmeras outras que a unidade é um, a previsão alocada no Plano Plurianual.
Lembrando que é um planejamento para execuções futuras, ele vai como unidade um.

A vereadora Paolla Miguel também perguntou sobre o indicador do Nutrir. O
indicador  do  Nutrir  é  o  índice  de  atendimento  do  Programa  Nutrir  Campinas,
atendimento à população elegível para o programa. Então a metodologia é avaliar qual
é  a  população  elegível  que  está  sendo  atendida  em  comparação  ao  universo  da
população elegível?  E para este  caso,  de acordo com a legislação do programa, a
população  que  está  inscrita  no  cadastro  único  no  recorte  de  pobreza  e  extrema
pobreza.

Então  o  índice  é  um percentual  deste  universo  elegível,  deste  universo  de
pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. O conceito para este índice é o
conceito do índice de efetividade da gestão municipal, que ele é exposto em conceito,
mas ele representa um percentual de atendimento.

Então só a título de esclarecimento, o conceito C representa que é menor ou
igual a 49% de atendimento; o C+ entre 50[%] e 59,9%; o B de 60[%] a 74,9%; o
B+ de 75[%] a 89,9%; e o A, o conceito acima de 90%. 

E esse indicador do programa, ele é um indicador da segurança alimentar, que
ele, hoje, ele tem conceito C com a proposta de avanço prevista no Plano Plurianual,
que nós levamos para a LOA também para poder executar e melhorar o atendimento,
ele está de 2022 a 2024 com o conceito C, não significa que não tem proposta de
ampliação, o que está expresso é que não... a ampliação possível, de acordo com a
disponibilidade de recursos, não vai mudar o conceito até 2024 e haverá um aumento
no conceito no ano de 2025.

E  a  última  questão,  a  questão  da  Izabel,  a  presidente  do  Conselho  de
Assistência Social, a respeito de que a informação da LOA não foi para o conselho
antes da audiência, o que aconteceu é que todos os anos, a gente além de encaminhar
o documento, além de encaminhar via processo, a gente faz um agendamento com o
conselho e faz uma apresentação e tira as dúvidas do conselho pessoalmente; e esse
ano,  por  uma situação  de  contexto  operacional,  não  foi  possível  essa  visita,  essa
audiência  presencial  da  nossa  secretaria  lá,  mas  o  material  foi  encaminhado  via
processo.

E também a respeito da participação dos conselhos na elaboração do PPA e da
LOA é preciso registrar que naturalmente as questões discutidas nos conselhos são,
sim,  incluídas  no  planejamento  das  execuções  das  políticas  públicas  da  nossa
secretaria, mediante participação dos nossos representantes nos conselhos, não só a
Secretaria  de  Assistência  Social,  Pessoa  com  Deficiência  e  Direitos  Humanos  têm
representantes nos diversos conselhos, como outras secretarias do município também
têm e que as demandas não são só para a nossa secretaria, os conselhos não tratam
de uma política só, tratam de um segmento que as demandas, as necessidades e etc
são incluídas nas diversas secretarias.

Então não existe no PPA e na LOA elementos dos conselhos, porque conforme o
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secretário  Caiado  expôs  no  início  qual  é  a  metodologia  utilizada,  porque  certos
elementos  constam e outros  não nas  peças orçamentárias,  mas as  discussões,  as
demandas  dos  conselhos  são  trazidas  para  as  secretarias  e  incluídas  nesses
planejamentos e nas ações das secretarias dessa forma, com os representantes nos
conselhos.

Obrigado.

SR. PRESIDENTE  VEREADOR HIGOR DIEGO: Vamos... Senhora Izabel, eu
gostaria de…

SRA. IZABEL CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA:  [pronunciamento fora do
microfone]

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO:  É.  O  que  a  gente  puder,
depois, debater junto, acho que os vereadores... nos colocamos à disposição aqui para
alinhar essas questões e estamos à disposição.

Secretário, o senhor tem mais algum esclarecimento? Ou a Cultura? Com a
Marianne? Fique à vontade.

SRA. MARIANNE BOCKELMANN: Boa tarde. Eu sou Marianne, sou diretora
administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo.

Respondendo  ao  questionamento  do  Kaian,  eu  imagino  que  ele  fala  dos
objetivos com relação ao plano... à implementação do Plano Municipal de Cultura e os
objetivos... o nosso Plano Municipal de Cultura, salvo engano, é um plano para dez
anos e nós colocamos como objetivo o percentual de 10% a partir de 2022 a cada ano
até 2025.

Queria dizer que o nosso PPA foi construído, além da ajuda da Fipe, com os
membros  do  Conselho  Municipal  de  Política  Cultural  e  alguns  da  sociedade  civil,
inclusive o Kaian participou de algumas reuniões.

Então, eu imagino que ele esteja falando dos objetivos do Plano Municipal de
Política  Cultural...  Plano  Municipal  de  Cultura,  e  a  gente  colocou  como objetivo  a
implementação de 10% ao ano e construímos um documento à parte, auxiliar ao PPA,
com todas as ações que nós vamos fazer nessa implementação junto com o Conselho
Municipal de Política Cultural.

Acho que é isso. Obrigada.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado.

Eu  gostaria  de  estender,  caso  algum  representante  de  alguma  secretaria,
assessor ou funcionário esteja aqui, se sentir contemplado para alguma explanação –
está bom? – pode fazer uso da palavra, de repente a gente... vocês podem contribuir
porque tem bastante representantes aqui das secretarias.

Não? Muito obrigado, secretário. Mais algum esclarecimento?

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Não, só agradecer a participação de
todos e a boa vontade dos vereadores no entendimento do nosso trabalho.

Muito obrigado.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado.

Desta  maneira,  então,  eu gostaria  de  deixar  aqui  meus  agradecimentos  ao
secretário Gustavo Di Tella, que esteve presente; Peter Panutto; Carlos José Barreiro;
ao  secretário  Aurílio  Sérgio  Costa  Caiado,  que  nos  fez  a  apresentação;  a  Andrea,
representando a Comissão das Monitoras e Agentes de Educação Infantil; o tenente
Bruno Martins, do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros; o Pastor Elias Azevedo, ex-
vereador aqui da Casa; o Capitão Pedro, muito obrigado, do 7º Grupamento do Corpo
de Bombeiros; ao Júlio César Camargo (F), da Sanasa; ao Cleber Januário Chagas (F),
distrito do Campo Grande; José Renato Lima de Oliveira (F), que ele é do Corecon, que
é o Conselho Regional de Economia de São Paulo; a Bruna Santos, representando,
assessora,  ela  representa  a  Secretaria  de  Habitação;  o  João  Carlos  Ribeiro,  do
Departamento  de  Contabilidade  e  Orçamento,  muito  obrigado;  o  João  Manoel,  da
Secretaria  Municipal  de  Educação;  Fernando  Bellini,  representando  a  Secretaria
Municipal de Esportes, o Fernando Vanin; o Paulo Camargo, representando o secretário
de Serviços Públicos, Ernesto Paulella e a Marta Pires, representando o presidente da
Emdec, Ayrton Camargo. Está bom?

Desta maneira, então, antes de encerrar, gostaria de agradecer, mais uma vez,
ao secretário Caiado pela presença,  pela  exposição,  acredito  que tiramos todas as
dúvidas.

Importante dizer que o processo ele não se encerra aqui junto com a audiência.
A  Câmara  Municipal  de  Campinas,  através  dos  seus  vereadores,  todos  temos  a
disponibilidade, colocamos à disposição, seja você morador que tem familiaridade com
um  ou  com  outro,  todos  os  vereadores  têm  acesso  aos  secretários,  todos  os
vereadores têm acesso à equipe de governo, então nos colocamos à disposição. Tá?

O processo, o rito segue aqui na Casa... o projeto, então, ele continua o seu
rito, vai para a Constituição e Legalidade, depois vem para votação de mérito, então
vocês podem participar e devem. Está bom?

Dessa maneira, eu declaro encerrada a 40ª Audiência Pública, promovida pela
Comissão  de  Constituição  e  Legalidade,  agradecendo  a  todos  os  vereadores  aqui
presentes, ao público, que, de maneira ordeira, respeitosa, conseguimos cumprir mais
uma missão. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.

– Audiência encerrada às 12 horas e 28 minutos.

[fim da transcrição]

 Higor Diego

PRESIDENTE
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