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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 JUSCELINO DA BARBARENSE:  Bom dia  a
todos.

Estamos  aqui  nessa  manhã,  dia  28  de  outubro  de  2021,  para  mais  essa
audiência pública aqui. Agradecer aqui a presença de todos, do público presente e dos
nossos vereadores aqui, membro da Comissão, Cecílio Santos; líder de governo, Luiz
Rossini  e também aqui  do...  nossos…  Rafael  Ottaviano, assessor do Peter Panutto,
representando a Secretaria Municipal de Justiça e também Marcelo Cândido, secretário
em exercício da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

Dando início a essa sessão, quero aqui já passar a palavra, então, ao nosso
Rafael,  para  ele  dar  umas  explicações,  que  essa  audiência  aqui  é  a  respeito  da
descompatibilidade de cargo da Emdec, dividindo o cargo do presidente da Emdec e do
Transporte. E para dar maiores explicações, gostaria de passar a palavra ao, então,
Rafael.

Rafael Ottaviano. Por favor, Rafael.

SR.  RAFAEL  OTTAVIANO: Bom  dia,  presidente.  Bom  dia,  vereadores,
senhores, senhoras presentes.

Basicamente é um projeto bastante singelo que altera o § 1º do art. 7º da Lei
que lá em 99 reestruturou a organização... a estrutura administrativa da Prefeitura,
então hoje o § 1º dispõe que o secretário municipal de Transportes e o secretário
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municipal de Habitação acumulam respectivamente na forma da legislação específica
em vigor os cargos de diretor presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de
Campinas, Emdec e da Companhia de Habitação Popular de Campinas.

Então,  o  que  está  sendo  proposto  é  retirar  a  menção da  Secretaria  de
Transportes  e  da  Emdec  desse  parágrafo  que  vai  ficar,  se  aprovado  for,  só  como
secretário municipal de Habitação acumula, na forma da legislação específica em vigor,
o  cargo  de  diretor  presidente  da  Companhia  de  Habitação  Popular  de  Campinas,
Cohab.

Então,  é essa a proposta.  Houve por bem… o prefeito  Dário, ao assumir, ele
achou prudente separar essas atribuições, o que estava centralizado na Emdec já havia
algum tempo e voltarmos a ter uma estrutura separada para a Setransp. Então, é essa
a proposta que submetemos a esta Casa, presidente.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JUSCELINO  DA  BARBARENSE:  Obrigado,
Rafael, pelas explicações.

Eu também acho que é prudente a separação porque são cargos que exigem
bastante e seria... o acúmulo de cargo não faria bem para o município.

Mas, eu gostaria de passar a palavra ao nosso líder de governo, Luiz Rossini, ele
tem uma palavrinha para dizer para vocês também, o que é que ele acha do projeto.

Por favor, Luiz Rossini, com a palavra.

SR.  VEREADOR  LUIZ  ROSSINI: Cumprimentar  o  vereador  Juscelino  da
Barbarense,  presidente  da  Comissão  de  Finanças  e  Orçamento,  que  preside  essa
Audiência Pública;  vereador Cecílio Santos; e cumprimentar o Marcelo Cândido e o
doutor Rafael, que representam aqui o Executivo.

Eu vou fazer uma consideração e depois já pedir um aprofundamento de um
esclarecimento aí para o doutor Rafael. Na verdade, o Projeto de Lei propõe fazer essa
adequação  na  legislação  da  estrutura  administrativa  da  Prefeitura  eliminando  a
possibilidade do presidente da Emdec ocupar cumulativamente ou concomitantemente
o cargo de secretário municipal  de Esportes e mantendo essa possibilidade para o
secretário de Habitação assumir a presidência da Cohab.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR JUSCELINO DA BARBARENSE:  Só um… O
secretário de Transportes, vereador.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Transportes, perdão.

Eu falei o quê?

SR. PRESIDENTE VEREADOR JUSCELINO DA BARBARENSE: Esportes.

SR.  VEREADOR LUIZ  ROSSINI: Ah,  Esportes.  Rimou,  mas  não  era  isso,
Transportes.

Então,  o  secretário  de  Transportes não pode...  está  impedido  de assumir  a
presidência da Emdec.

Se eu me lembro, essa obrigação se dá para atendimento da Lei das SAs, eu
não tenho uma legislação federal, que estabelece alguns parâmetros de receita a um
limitador, um parâmetro de empresas com uma arrecadação acima de determinado

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
3 de 6 C

M
C

T
R

A
20

21
00

06
0

Assinado com senha por JUSCELINO DE SOUZA MARTINS.
Documento Nº: 140113-5383 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=140113-5383

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 41ª Audiência Pública de 2021, realizada em 28 de outubro, às 11h12,
no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

valor,  teria  esse  impedimento  do  presidente  da  empresa  acumular  a  função  de
secretário.

Eu lembro que teve uma discussão no passado,  já faz algum tempo, eu só
gostaria de que pudesse esclarecer melhor a exigência dessa mudança em função de
observância de uma Legislação Federal.

De qualquer maneira, o vereador Juscelino da Barbarense até sinaliza que essa
mudança  também  atende  a  uma  questão  administrativa,  operacional,  já  que  a
Secretaria de Transportes e a própria Emdec acumula um volume de atribuições muito
grande e você consegue, do ponto de vista administrativo, diferenciar as atuações do
que seria a Emdec como o órgão de gestão, operação do trânsito, transporte na cidade
e a Secretaria de Transportes com a obrigação de definir as políticas de transporte,
discutir as questões de elaboração do plano de mobilidade na parte de planejamento,
então a gente percebe uma diferenciação que até pode melhorar a gestão do trânsito e
transporte na nossa cidade, mas hoje há uma exigência da adequação à legislação que
motivou a elaboração desse projeto. Por outro lado, a Secretaria de Habitação e Cohab
elas são muito embricadas à função, uma coisa… há uma subordinação real da Cohab à
Secretaria  de  Habitação,  então  é  justificável  que  se  mantenha  essa  acumulação
atualmente existente.

Então, é essa, um pouco, a minha opinião. Eu, depois, eu gostaria que o doutor
Rafael pudesse complementar se essa compreensão está correta e para que a gente
possa entender melhor a proposta da alteração.

Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JUSCELINO DA BARBARENSE: Obrigado, líder
Luiz Rossini.

Eu vou aproveitar, também, já passar para o  vereador Cecílio Santos porque
assim já o doutor Rafael faz uma… explana tudo junto, está certo?

Então,  vereador  Cecílio  Santos,  por  favor,  gostaria  também de  ouvir  a  sua
opinião para que o Rafael respondesse já ambas… aproveitasse a resposta.

Com a palavra, vereador Cecílio Santos.

SR.  VEREADOR  CECÍLIO  SANTOS: Obrigado,  vereador  Juscelino  da
Barbarense, que  preside essa audiência, bom dia. Cumprimento também o vereador
Luiz  Rossini,  líder  do  governo,  que  também  acompanhando  com  a  gente;  os
representantes da Prefeitura, o Rafael, doutor Rafael; Marcelo; e aproveito o ensejo
para  cumprimentar  os  servidores  desta  Casa,  servidores  que  nos  ajudam a  fazer
chegar, para você que nos acompanha em casa, as imagens e todo... nos dão aqui o
suporte para que a gente possa desenvolver os nossos trabalhos, hoje que é o Dia do
Servidor,  então  estendo  os  cumprimentos  a  todos  os  servidores  da  Prefeitura  de
Campinas e demais esferas de governo, nosso abraço solidário.

Senhor  presidente,  sobre  essa  questão  do  projeto,  eu  acho  que  seria
interessante  o  doutor  Rafael  explicar,  porque  é  que  a  Emdec  não  pode  acumular
presidente da Emdec e o secretário de Transportes, nessa mesma linha de raciocínio
que o vereador Luiz Rossini explanou e a Cohab pode. Então, para a compreensão da
população, é fundamental que haja esse esclarecimento, é uma… uma empresa pública
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pode os secretários acumular e outras não.

Então,  seria  importante que o doutor  Rafael  pudesse explicar  essa questão.
Parece ser em função da questão da Lei Federal, uma ser autarquia, outra empresa
mista, mas, então, é esse o esclarecimento que eu gostaria de ter.

Muito obrigado, senhor presidente.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JUSCELINO  DA  BARBARENSE:  Obrigado,
vereador Cecílio Santos.

Aproveitando,  então,  passar ao doutor Rafael  para que ele possa esclarecer
para nós, tirar as dúvidas tanto do nosso vereador Luiz Rossini, do Cecílio Santos,  a
minha e também da população. Importante esclarecer bem porque, afinal de contas, a
população merece estar bem informada.

Aproveitando também – bem lembrado, vereador – parabenizar os funcionários
públicos hoje, Dia do Funcionário Público, a importância que esse pessoal tem para as
nossas vidas, para a nossa cidade, então parabenizar a todos pelo dia.

E, com a palavra, o Rafael. Por favor, doutor.

SR.  RAFAEL  OTTAVIANO:  Bem  observado  pelo  senhor líder  de  governo,
vereador Luiz Rossini, o pano de fundo dessa discussão veio de um questionamento
feito no governo passado pelo Ministério Público sobre justamente a aplicabilidade da
Legislação Federal em relação às nossas empresas aqui, nossas autarquias, sociedade
de  economia  mista  e  houve  uma  decisão  judicial  determinando  que,  em primeira
instância, essa decisão, determinando que o presidente da  Emdec não deveria ser o
secretário de  Transportes, por mais que isso ainda esteja em fase de recurso, que
ainda não tenha transitado em julgado, pelo menos até onde eu sei, houve por bem se
cumprir essa decisão judicial e fazer essa separação.

Na ocasião em que isso foi julgado, justamente o corte foi esse, a receita da
empresa  pública.  Então,  como  a  Cohab  tem  uma  receita  menor,  poderia  haver
acumulação. Já a Emdec, pelo volume de receitas, especialmente a questão de multa
de trânsito, aí não poderia acumular.

Então, como isso foi objeto de questionamento no governo passado, o prefeito
achou por bem cumprir, mesmo que não seja uma decisão definitiva, já cumprir, evitar
questionamentos, problemas. Seria isso, a questão da receita da empresa.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JUSCELINO  DA  BARBARENSE:  Obrigado,
doutor Rafael. Como bem explicado, eu acho que a decisão a gente cumpre, a decisão
tem que cumprir, e cabe a nós fazer os estudos.

Mas eu também acho que a Emdec é uma empresa, como já acumula bastante
coisa para um presidente, acho que até é uma coisa viável, fazer a separação das duas
empresas.

Mas… tem mais algum questionamento de alguma pessoa para a nossa reunião?
Vereador Cecílio Santos, vereador Luiz Rossini, querem dizer mais alguma coisa, fazer
algum complemento?

Então, seria isso as explicações do doutor Rafael. Espero que tenha atendido…
as curiosidades de todos, e declaro encerrada essa audiência pública.
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Muito obrigado. Um bom dia a todos.

– Audiência encerrada às 11 horas e 24 minutos.

[fim da transcrição]

 Juscelino da Barbarense

PRESIDENTE

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
6 de 6 C

M
C

T
R

A
20

21
00

06
0

Assinado com senha por JUSCELINO DE SOUZA MARTINS.
Documento Nº: 140113-5383 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=140113-5383

https://linksiga.trf2.jus.br

	CMC-TRA-2021/00060

