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Legenda:

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

-- interrupção da fala

Aviso:

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

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

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

[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Muito bom dia a todos, sejam
todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas.

Declaro  aberta  a  45ª  Audiência  Pública  promovida  pela  Comissão  de
Constituição e Legalidade com o intuito de debater o Projeto de Lei Complementar nº
73/2021, Processo 234.829, de autoria  do Prefeito  Municipal,  que “dispõe sobre a
instituição do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de produtos de origem animal e dá
outras providências”. 

Gostaria de cumprimentar os vereadores presentes, o meu líder, vereador Luiz
Rossini — obrigado, vereador —; vereadora Mariana Conti;  vereador Cecílio Santos;
vereador Gustavo Petta, esses nossos vereadores; e cumprimentar também o nosso
secretário doutor Lair Zambon, e agradecer aqui pela sua presença — muito obrigado,
viu, secretário, por nos acompanhar aqui —; e cumprimentar também a assessora do
Departamento de Vigilância em Saúde, Tessa Roesler, — obrigado viu, Tessa, pela sua
presença, para nós é motivo de grande prestígio —; cumprimentar a Cristina, também
— obrigado,  viu,  Cris,  por estar aqui  conosco —; e registrar a presença do Felipe
Roberto Vita de Arruda Pedrosa, médico-veterinário, — muito obrigado viu, Felipe, pela
sua presença —; também do Departamento de Vigilância de Saúde do nosso município,
o  Emílio  Martins,  empresário  — seja  muito  bem-vindo  —; da  Sulina  Carnes(F),  —
parabéns aí, muito obrigado pela sua presença —; e cumprimentando a todos que
estão presentes aqui  no nosso Plenário e você que nos acompanha através da TV
Câmara, para nós também é sempre sinal de grande prestígio a sua audiência.

Esta  audiência  é  da  Comissão  de  Constituição  e  Legalidade  em um projeto
bastante importante à sociedade campineira; e gostaria de esclarecer que você que
nos assiste ou nos acompanha, você pode participar, você tem o direito de participar,
se você quiser enviar qualquer tipo de nota, questionamento, posições, críticas, seja o
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que for que você encontre dentro deste projeto, você pode nos enviar. Nós pedimos
que  você  acesse  o  link que  está  disponível  na  capa  do  site,  que  é
www.campinas.sp.leg.br. 

O que nós estamos presidindo neste momento é uma audiência pública e a sua
participação  é  fundamental  para  que  possamos  exercer  a  cidadania  e  o  equilíbrio
dentro da sociedade.

Gostaria  de informar a dinâmica desta audiência  pública e eu vou passar  a
palavra, na sequência, ao secretário de Saúde, Lair Zambon, e para a representante do
Departamento de Saúde, Tessa, que fará a apresentação e a explicação do projeto.
Posteriormente  abrirei  as  perguntas...  ou  quem  o  secretário  determinar,  viu,
secretário?  É  a  sua  voz,  está  bom?  Posteriormente  abrirei  para  as  perguntas  dos
vereadores presentes e do público presente e também repassarei as perguntas das
pessoas  que  enviarem  questionamentos  pelos  canais  de  comunicação  da  Câmara
Municipal. 

Após,  passo  novamente  a  palavra  ao  secretário  Lair  Zambon  e  para  o
representante do Departamento de Vigilância em Saúde ou quem for determinado para
que responda os questionamentos dos vereadores e do público presente e do público
que  nos  assiste  através  dos  canais  de  comunicação.  Na  sequência,  passo  aos
vereadores que desejarem fazer réplicas ou ao secretário Lair ou à assessora, a quem
for de direito, a quem for necessário.

Então  desta  forma  então  determinado...  não  é  uma  audiência  onde...  não
haverá grandes debates,  — acredito  que não seja —,  mas eu vou,  como sempre,
vereadores — até para grifar —, porque não é a primeira audiência que eu presido e
também não será a última, então para que nós possamos conduzi-la no equilíbrio nas
conduções, eu peço que todos respeitem o tempo regimental – está bom? – para que
nós possamos segui-la de forma coerente e sucinta, ok?

Então, aberta a palavra ao secretário municipal doutor Lair Zambon.

Com a palavra, secretário.

SR.  LAIR ZAMBON:  Bom dia,  vereador  Carmo Luiz.  Bom dia,  vereadores;
Tessa; Cristina. Bom dia a todos.

Eu  gostaria  de  agradecer  o  convite,  um  convite  que  marca  um  pouco  a
Prefeitura de Campinas, marca um pouco a Secretaria de Saúde do ponto de vista que
apesar  de  todas  as  dificuldades  que  nós  passamos,  que  foram  imensas  nessa
pandemia, imensa, nós tivemos tempo também de estar fazendo essa restruturação da
área da saúde com novos projetos, por exemplo, a telemedicina, reestruturação de
toda  a  área  administrativa  da  Secretaria  de  Saúde,  nós  estamos  fazendo  uma
reestruturação e agora o projeto de serviço de inspeção municipal.

É um projeto de governo, não necessariamente da Secretaria de Saúde, mas é
um projeto de governo que, depois de várias discussões, nós achamos melhor locar ela
dentro da Secretaria de Saúde, principalmente toda a estrutura de vigilância que as
envolve do ponto de vista de estruturação e eu pessoalmente vejo com muito otimismo
esse  projeto,  principalmente  relacionado com a regularização  desses  produtores,  a
legalização desses produtores, a segurança dos consumidores, então eu acho que é um
projeto moderno que a cidade polo, igual Campinas, ela é necessária que se faça.
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Então,  eu  acho  que  é  mais  uma  dessas  coisas  que,  apesar  de  todas  as
dificuldades que nós passamos, nós estamos nos estruturando para passar isso para
frente.  Nós  estamos  completamente,  assim,  otimistas,  estamos  à  disposição  para
esclarecer e se nós tivermos dúvida, nós vamos falar se nós temos dúvida, não é um
projeto novo, não tenho um conhecimento enorme sobre esse assunto, vejo o Felipe
aqui que é o veterinário que vai trabalhar conosco. Então, nós vamos deixar uma coisa
bem  tranquila  para  as  pessoas  perguntarem  e  o  que  a  gente  puder  realmente
responder com segurança, nós o faremos.

Eu acho que a Tessa vai apresentar resumidamente o projeto e depois eu acho
que – não é, vereador Carmo Luiz? – nós podemos abrir para fazer essa discussão,
esses questionamentos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Com a palavra, a Tessa.

SRA. TESSA ROESLER: Bom dia a todos.

Meu nome é Tessa, sou médica veterinária do Departamento de Vigilância em
Saúde, eu sou assessora da doutora Andrea Von Zuben e a mim me coube a missão de
vir aqui e apresentar o que é o SIM e o que é esse projeto.

Então, agradeço a presença de todos, dos vereadores, do doutor Lair e dos
demais presentes.

Então,  para  a  gente  começar  a  falar,  eu  acho  que  é  importante  a  gente
esclarecer qual é a missão de um sistema de inspeção municipal. Então, a missão do
SIM é garantir a qualidade, do ponto de vista sanitário, dos produtos de origem animal
que são produzidos ou comercializados no município. E que produtos são esses?

Pode passar ao próximo.

Então, na verdade, são todos os produtos que compõe leite e derivados, carnes
e seus derivados, os pescados e seus derivados, todos os produtos de ovos e seus
derivados e, por fim, os produtos de abelhas e seus derivados.

Pode passar ao próximo.

E qual é o grande objetivo, então, de se ter um sistema de inspeção municipal
no município de Campinas? Então, na verdade, é que com a legalização dos produtos e
dos produtores, a gente consegue garantir alimentos de origem animal de qualidade na
mesa do munícipe de Campinas, com isso, do ponto de vista dos produtores, a gente
consegue ampliar o mercado desses produtores, porque a partir do momento que o
produto está legalizado, ele consegue vender dentro do município de Campinas, ele
consegue também ampliar o valor agregado desses produtos.

Com isso,  a  há  a  expectativa  da  gente  ter  uma  ampliação  no  sentido  de
trabalho e renda no município, e o município se torna atrativo para a instalação de
novas agroindústrias que já tem, de antemão, a garantia de conseguir legalizar a sua
produção e seus produtos, e assim atingir o mercado consumidor do município. Pode
passar?

Com a legalização junto ao SIM, os produtores de produtos de origem animal
passam a poder comercializar os seus produtos de forma legal dentro do município.

No  entanto,  existem  algumas  possibilidades  para  os  serviços  de  inspeção
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municipal. Por exemplo, se organizar na forma de consórcios. Uma vez organizados na
forma de consórcios, os produtos legalizados passam a poder ser comercializados de
forma legal em todos os municípios consorciados.

Então, essa é uma das possibilidades do SIM de se organizar para conseguir
ampliar  o seu escopo e o seu território de atuação, e ampliar  o mercado para os
produtores locais.

A outra possibilidade é solicitar a equivalência com o Sisbi, que é o Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal.

Então, o que é que precisa acontecer? Então, o SIM Municipal precisa mostrar a
sua  capacidade  de  garantir  que  os  produtos  produzidos  e  comercializados  no
município, portanto, fruto do processo de inspeção do SIM, tem garantia de qualidade
do ponto de vista sanitário.

Com isso, havendo essa equivalência, os produtores locais passam a poder… a
comercializar os seus produtos no âmbito nacional.

Então, para a gente conseguir entender isso, é importante a gente saber que o
SIM, na verdade ele integra um Sistema Nacional. Então, todo o regramento legal, ele
já é predisposto por uma estrutura, para garantir que o mesmo procedimento que vai
acontecer em Campinas também ocorra nas demais localidades e, com isso, a gente
consiga garantir a qualidade sanitária dos produtos de origem animal. Pode passar?

A  criação  de  consórcios,  ela  tem uma série  de  vantagens,  inclusive  para  a
municipalidade, e a primeira dela é diminuir os custos operacionais do SIM, uma vez
que ele vai ser ampliado com outros municípios que também tenham SIM.

É  um  mecanismo  que  favorece  a  integração  regional,  amplia  o  poder  de
mercado dos produtos locais para todos os municípios consorciados. É um incentivo
para o agronegócio deste setor empresarial, e projeta o município para uma situação
de destaque. Pode passar?

Para  que  a  gente  tenha  o  SIM trabalhando  na  sua  potencialidade,  a  gente
precisa  trabalhar  de  forma  integrada  com outras  secretarias  e  setores.  Então,  na
instituição,  no SIM, no município de Campinas,  a gente já  pressupõe trabalhar de
forma articulada com o desenvolvimento econômico e trabalho e renda, para que eles
auxiliem esses produtores no entendimento do que é necessário para conseguir essa
legalização  junto  ao  SIM,  ao  pressuposto  de  trabalhar  de  forma articulada  com a
Secretaria de Justiça, no intuito de criar todo o arcabouço legal e de normatização
necessária no município.

E  existe  aí  a  perspectiva  de  trabalhar  junto  com  o  Sebrae,  no  sentido  de
oferecer capacitação a esses produtores para além das questões sanitárias, no sentido
da gente  ter  um maior  desenvolvimento  de possibilidades  de  trabalho e  renda no
município. Pode passar?

Então, aqui são os passos que a gente vem percorrendo para conseguir montar
esse sistema de inspeção municipal. 

Então, o primeiro passo foi dado, que foi a criação do projeto de lei, estamos
agora aqui no segundo passo, que é a apresentação do projeto para aprovação do
projeto  de  lei,  em  seguida  a  gente  tem  os  seguintes  passos:  a  elaboração  do
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regulamento  do  SIM,  da  criação  de  normas  complementares  que  se  fizerem
necessárias, a gente precisa instituir, então, um programa de sistema de informação
próprio e aí vêm os últimos passos que são a estruturação, treinamento da equipe e
início das atividades no município.

Pode passar. Então a gente está aqui à disposição para perguntas ou dúvidas
que existirem.

Eu passo a palavra para o vereador.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: A  palavra  é  sua,  secretária.
Quer falar alguma coisa? Tranquilo? Não? Ok?

Então  abro  a  palavra  aos  vereadores.  Antes  de… Obrigado.  Não,  não,  não.
Obrigado, viu?

Vereadores, vereadoras, passo a palavra para o vereador Luiz Rossini. Com a
palavra, vereador.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI:  Primeiro, cumprimentar o  vereador Carmo
Luiz que preside esta audiência pública, doutor Lair, Tessa — esqueci teu nome.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Cristina.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Cristina.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Isso.

SR.  VEREADOR LUIZ ROSSINI:  Os  vereadores  aqui  presentes,  vereadora
Mariana Conti,  vereador Cecílio  Santos,  vereador Gustavo Petta, e cumprimentar o
Emílio  também,  que  vem  representando  parte  dos  produtores  interessados  nesse
projeto.

Eu acho que a apresentação foi muito objetiva, clara e demonstra a importância
de instituir esse sistema, esse serviço de inspeção no município de Campinas. Isso é
uma reivindicação antiga, isso é fruto de várias reuniões, discussões, que vêm sendo
desenvolvidas  pelo  segmento.  O  Sindicato  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural  e
Agropecuário,  o  Sindicato  dos  Produtores  Rurais  e  também  os  comerciantes  e
produtores que atuam nessa área. 

Hoje se alguém até… 

A gente está vivendo um momento do artesanal, o produto artesanal é mais
charmoso, muitas vezes o orgânico, o que tem cuidado, e nós temos vários produtores
artesanais e produtos derivados de animais, seja linguiça, salsicha, salame, queijo,
mel, enfim, e há uma dificuldade muito grande de produzir, comercializar, e a gente vê
que essas coisas circulam por aí e muitas vezes sem a devida e necessária inspeção.

Aqueles que querem se regularizar têm que se regularizar junto ao SISP, que é
o sistema de inspeção de São Paulo, mas a exigência, a burocracia, é tão… que eles
acabam  desistindo.  Eu  acho  que  olhando  para  a  perspectiva  de  estimular  o
desenvolvimento econômico, gerar emprego, renda, trabalho também, a gente estava
carente disso. 

Há outros municípios na região que já instituíram o seu sistema de inspeção
municipal,  a  gente  sabe  que é  uma atividade  nova,  vai  onerar,  mas eu acho que
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Campinas  merece,  pelo  porte  que  tem,  também  contar  com  esse  serviço.  Tenho
certeza que a nossa equipe da DEVISA, da Vigilância Sanitária, possui profissionais
capacitados, competentes. Nós vamos precisar ouvir,  precisa aumentar a estrutura,
adequar a estrutura, inclusive de RH, para que ele possa acontecer.

Mas eu entendo como uma medida necessária que vai, sim, ajudar a alavancar
o desenvolvimento, inclusive permitindo o desenvolvimento de algumas propriedades
que estão, inclusive, na área da APA, que você pode fazer isso de forma sustentável,
dar  uma  possibilidade  de  as  propriedades  serem  rentáveis  sem  agredir  o  meio
ambiente, já utilizando aquilo que eles fazem lá.

Então eu estou bastante animado, otimista, fico feliz inclusive pela síntese… Eu
estou olhando rapidamente o projeto,  muito bem elaborado, como a Secretaria  de
Saúde e a Vigilância Sanitária sempre fazem em Campinas, tudo com muito cuidado.

Então  apenas  para  complementar  e  achar  que  isso… Assim,  estava  ansioso
também para ver esse projeto chegar na Casa.

Obrigado.

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

Com a palavra a vereadora Mariana Conti.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Bom dia a todas e todos.

Quero  cumprimentar  o  vereador  Carmo  Luiz,  que  preside  essa  audiência
pública; cumprimentar o secretário  Lair Zambon, em nome do qual eu comprimento
toda a equipe técnica do Executivo; cumprimentar o vereador Luiz Rossini,  vereador
Cecílio Santos, vereador Gustavo Petta, e todas as pessoas aqui presentes.

Eu  primeiro  quero  dizer  que  me  parece  bem interessante  a  criação  desse
sistema,  acho  importante  esse  processo  de  fiscalização,  de  regularização,  tenho
acordo.

Eu gostaria de fazer duas perguntas pontuais sobre o projeto em si.

Primeiro, o artigo 12, ele diz que: “Fica expressamente proibida, em todo o
território municipal,  a duplicidade de fiscalização industrial  e sanitária em qualquer
estabelecimento  industrial  ou  entreposto  de  produtos  de  origem animal,  que  será
exercida por um único órgão”. Me parece lógico, enfim, você evitar a duplicidade de
fiscalização, a questão que me ficou é se esse artigo diz que não vai ter duplicidade de
fiscalização, mas não define qual é o órgão que fiscaliza, se isso não deixa em aberto a
possibilidade  enfim…  se  a  gente  não  teria  que  especificar  então,  nesse  artigo,  a
definição de que é esse sistema que vai realizar a fiscalização em nível municipal. É
uma pergunta mesmo, quero compreender melhor.

A segunda questão é sobre a estrutura administrativa que está sendo proposta
em termos desse sistema… do serviço… Sistema... Serviço de Inspeção Municipal. No
artigo 43, ele discute a definição da estrutura administrativa e o artigo 43, item I, cria
um  cargo  de  coordenador  departamental.  No  paragrafo  2º,  define  que  esse
coordenador departamental é cargo de comissão. 

E aí a minha dúvida é uma questão… esse é um cargo extremamente técnico,
certo? Para fazer um serviço dessa natureza, enfim, por que não se criar um cargo
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como está definido no item III, por exemplo, que são os cargos efetivos de médico
veterinário, que depois até é referenciado no artigo… em um outro artigo, dizendo que
esses cargos são cargos de carreira, enfim, com concurso público.

Então minha pergunta é: um cargo de coordenador departamental  para um
serviço que exige uma qualificação, uma especialização tão — imagino, né? — uma
especialização, poderia ser um cargo efetivo, de concurso público?

Nós temos experiências ruins sobre… um histórico ruim na cidade de Campinas
em relação aos cargos de comissão e me parece que essa brecha pode deixar uma
abertura de desviar, digamos assim, do ponto de vista da sua função técnica esse
importante... a coordenação de um serviço tão importante, imagino que a gente não
queira reproduzir dentro desse serviço uma lógica que a gente já viveu na cidade de
Campinas de indicações que não tem relação técnica, conhecimento, com relação aos
assuntos.

Então essas são as minhas duas questões. Obrigada.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Com  a  palavra  o  vereador
Cecílio Santos. Pois não, vereador.

SR.  VEREADOR  CECÍLIO  SANTOS: Bom  dia,  vereador  Carmo  Luiz,  que
preside  esta  Sessão;  secretário;  Tessa;  os  demais  vereadores  aqui:  vereador  Luiz
Rossini,  vereador  Higor  Diego,  vereadora  Mariana  Conti,  vereador  Gustavo  Petta,
público que nos acompanha pela TV Câmara e o público aqui presente.

Bom eu  estou  contemplado  na  segunda  pergunta  que  é  justamente  nessa
questão que a vereadora Mariana Conti expôs, mas tem uma outra questão que é em
relação ao artigo 18, que ele fala das infrações, o que constitui infração, a Seção 2 –
Das infrações, o artigo 18.

Daí a pergunta é a seguinte: Como o empreendedor pode comunicar, terá uma
ficha, isso vai estar na regulamentação? Porque, claro, eu dei uma passada rápida na
lei,  não  observei  isso.  Como  é  que  o  empreendedor  faz  essa  comunicação  à
municipalidade para não incorrer nestas infrações aqui descritas? Porque, por exemplo,
ele coloca aqui que deve comunicar, mas como é que ele faz essa comunicação? Está
certo? Se isso vem em uma regulamentação, como é que vai ser.

E a outra, por fim, se o produtor ele terá um rótulo ou no rótulo do produto
estará especificado lá que aquele produto foi inspecionado, portanto o consumidor terá
aí a segurança de que é um produto de qualidade.

São essas as minhas considerações, vereador Carmo Luiz.

Muito obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ:  Obrigado,  vereador  Cecílio
Santos.

Um minutinho só, vereador. Por favor.

Antes de continuarmos, eu gostaria de registrar a presença do nosso membro
titular da Comissão de Constituição e Legalidade e gostaria de convidá-lo à Mesa.

Por favor, vereador. Senta aqui conosco aqui.
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Nosso mais jovem membro da comissão, proativo, preside audiência. Não é?
Muito  bom.  Parabéns  aí  pelo  seu  trabalho,  vereador,  que  vem  desenvolvendo  na
Câmara Municipal de Campinas e na grande região do Campo Grande. Seja muito bem-
vindo.

Seja bem-vindo, vereador. Senta conosco aqui.

Antes de…

Com a palavra o vereador Gustavo Petta. Por favor, vereador.

SR.  VEREADOR  GUSTAVO  PETTA:  Presidente  Carmo  Luiz;  cumprimentar
também  o  doutor  Lair,  secretário;  doutora;  vereador  Higor  Diego; vereador  Luiz
Rossini; vereadora Mariana Conti e  vereador Cecílio Santos;  cumprimento também o
Emílio,  que está aqui  presente; o doutor Caria, acabei  de ver aqui,  ex-procurador,
secretário também de Assuntos Jurídicos de Campinas.

Não. Eu só pedi para me inscrever para dizer da minha concordância com o
projeto, eu acho que é um projeto que concilia tanto o interesse dos consumidores, da
população da cidade que demanda por ter  acesso a produtos com qualidade,  com
segurança, como também dos próprios produtores, que sofrem a bastante tempo com
as dificuldades do funcionamento do Estado que hoje tem a prerrogativa de fazer essa
fiscalização.

Essa é uma demanda, como foi falado pelo vereador Luiz Rossini, já antiga,
realmente a estrutura do Estado de São Paulo não só nesse assunto, mas em diversos
outros assuntos é muito precária em chegar aos municípios, em cumprir a sua função
com  celeridade,  com  agilidade  e  isso  cria  um  problema  muito  grande  para  os
produtores e para os comerciantes, para as pessoas que vivem dessa atividade, porque
os seus produtos não possuem, vamos dizer assim, a garantia para o conjunto dos
consumidores que foram inspecionados, que possuem qualidade em diversos aspectos.
Isso cria dificuldades, inclusive do ponto de vista também comercial.

Então,  acho  que  o  projeto  ele...  eu  reforço  aqui  as  preocupações  que  a
vereadora Mariana Conti, que o  vereador Cecílio Santos já colocaram, mas a minha
fala vai mais no sentido de apoiar o projeto por ele ter... por ele, vamos dizer assim,
responder à demanda tanto dos produtores, que é uma demanda legítima, como dos
consumidores, principalmente, que devem ter acesso às informações daquilo que eles
vão poder comprar, consumir.

Então, era isso, trazer aqui o nosso apoio ao projeto.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR CARMO LUIZ:  Obrigado,  vereador  Gustavo
Petta.

Nós não temos questionamentos através das redes de comunicação de internet
e  assim por  diante  e  gostaria  de  abrir  a  resposta  para  o  secretário,  o  secretário
determina.

Ah, antes, secretário – me perdoa, só um minutinho – eu gostaria de antes de
abrir, eu gostaria que o vereador Higor Diego cumprimentasse a todos aí. Desculpe a
quebra da regra aí. Vamos lá.

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO: Imagina.
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Obrigado, presidente. Obrigado, secretário, aos demais técnicos, vereadores, à
vereadora presente, assessoria aqui presente também, ao público.

Aproveitando, presidente, eu tenho uma pergunta também, não sei se… não li
tudo, assumo que não li tudo ainda o projeto, mas sempre quando se fala em criação
de selo, de credenciamento, eu me preocupo muito com a questão da democracia. A
gente também, haja vista que é importante sim o mérito desse projeto. Porém, qual
vai ser a forma da gente estar fazendo isso de maneira transparente, digital, trazer já
uma questão moderna para o... uma questão de credenciamento?

Porque a burocracia  a gente sabe que é  complicado,  a gente vive em uma
cidade tecnológica, graças a Deus, por isso, um polo tecnológico, e é importante a
gente  criar  já  os  selos  e  também,  de  maneira  digital,  desburocratizada,  de  uma
maneira transparente, essa questão que eu gostaria de entender um pouco melhor do
projeto, está bom? Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Secretário, eu gostaria de fazer
só um questionamento, só para a minha compreensão também, o que é um consórcio,
porque eu percebi, vocês falaram da possibilidade, a Tessa falou da possibilidade de
consórcio, só que eu gostaria de entender o que é esse consórcio, se fosse possível.
Ok? 

Com a palavra o secretário Lair Zambon, para esclarecer. E, se porventura ainda
aparecer questionamentos ainda na audiência, nós o colocaremos até o final. Se você
quiser participar, estamos aqui aguardando o seu questionamento.

Pois não, secretário.

SR. LAIR ZAMBON: Vereador Higor Diego, bom dia. O vereador Higor Diego foi
um dos vereadores que nós conhecemos, e foi muito interessante a nossa primeira
conversa, que eu me lembro, foi… eu ter achado ele, assim, muito jovem, com uma
liderança,  muito  ativo,  então  chamou  muito  a  atenção.  Eu  que  não  tenho  muita
experiência nesse lado aí.

Bom, eu vou começar, talvez, com a pergunta mais difícil, que foi da… para mim
responder, em relação… e vou responder também o que eu sei, o que eu não sei eu
vou passar para as meninas responderem, que é em relação… eu não sei se eu entendi
bem a  pergunta  da  vereadora  Mariana  Conti,  mas  eu  acho  que  ela  é  um pouco
relacionada… por que é que veio para a área da saúde uma coisa que parece que vai
incentivar a economia, e por que é que não ficou no desenvolvimento.

Eu também tive essa mesma dúvida. E qual é a função da saúde nessa história?
E como que nós faríamos esse incentivo e, ao mesmo tempo, faríamos a vigilância? É
uma coisa que dá uma discussão, assim.

Eu vi um pouco o que aconteceu nesses municípios que tem esse tipo de serviço
e, de modo geral, ele está na saúde. E basicamente, dificilmente uma estrutura que
envolve  uma  vigilância,  uma  orientação,  principalmente,  dificilmente  alguma  outra
secretaria tem uma expertise como qualquer Secretaria de Saúde tem.

Então, essa talvez foi… e ao mesmo tempo, ela já existe a estrutura, toda a
estrutura,  que  facilite  e  ao  mesmo  tempo  otimize  recurso,  do  ponto  de  vista  de
construção de uma… de um serviço, assim, tão importante.
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Então eu não sei, assim, se eu respondi para você. Eu também tinha dúvida
com relação a essa coisa… qual é o papel da saúde, se é da vigilância ou se é do
incentivo. E nessa conversa, nós envolvemos muito a Secretaria do Desenvolvimento,
a Adriana Flosi. Tanto é que em uma fase esse serviço iria para o desenvolvimento.
Mas toda a estrutura que vai envolver esse serviço, nós só encontramos dentro da
própria Secretaria de Saúde.

Então, a expertise para fazer essa construção, ela é extremamente complexa,
muito mais do que a Tessa falou aqui, praticamente os  [ininteligível], é muito mais
complexo isso daí. Então, eu acho que… talvez essa foi… e existe, realmente essa certa
dúvida. Mas essa, para nós, depois de muita, muita discussão, foi o melhor caminho.

Em relação a… pois não.

SRA. TESSA ROESLER: Só para complementar, tanto a vigilância sanitária, que
cuida… que tem o setor de alimentos, quanto o SIM, as duas estruturas estão dentro
de um regramento de sistema. Então, existe muita clareza de até onde vai a vigilância
sanitária de alimentos e até onde vem o sistema de inspeção municipal. Então, como
isso tudo está dentro de regramento federal, estadual, municipal, existe muita clareza
de até onde é uma equipe e onde inicia o trabalho da outra equipe, de forma que para
a gente isso aqui não é uma preocupação de quem vai atuar naquele estabelecimento.
Então, por estar dentro desse sistema e ter esse arcabouço legal por trás, não acredito
que seja um problema.

SR. LAIR ZAMBON: Em relação à criação de cargos. 

O meu compromisso, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, além do todo
esse  enfrentamento,  a  minha  missão  maior,  que  eu  tenho  o  compromisso  com o
prefeito,  é  a  reestruturação  da  área  da  Saúde,  de  cargos,  da  diretoria  de
Administração, tanto é que nós já trocamos três ou quatro diretores, estamos trocando
mais agora, estamos fazendo uma reestruturação, agora vem a telemedicina, vem o
acesso aos resultados de laboratório via aplicativo e, particularmente, que nem no meu
caso,  eu  já  tenho  uns  40  anos  de  gestão  dentro  da  universidade  e  fora  da
universidade, sempre a gente vem com uma ideia que você acredita. 

Então, nessa reestruturação eu olhei todos os cargos da coordenadoria, a Saúde
é um dos casos que menos tem coordenadorias quando você compara com algumas
outras secretarias, e o tamanho da Secretaria de Saúde é enorme — é enorme —, eu
não tinha ideia do tamanho, da complexidade que envolve toda a Saúde, é muito
maior do que eu imaginava, vereadora Mariana Conti, então… e tenho falado desses
dessa reestruturação, deve vir para cá, eu tenho uma conversa muito adiantada com o
prefeito em relação a isso que, inclusive, é a criação de uma nova diretoria que, é na
verdade, o meu projeto, assim, do ponto de vista de colaboração com a cidade, que
não tem nada a ver com isso.

Eu  imagino  que  a  própria  estrutura  da  Saúde,  ela  precisa  ter  um  órgão
inteligente em que faça essa organização, seja o cérebro de tudo e, na minha cabeça,
o cérebro de tudo se chama ‘regulação’. Não é regulação só dos leitos, não é só a
regulação que esse paciente vai aqui, o paciente vai ali, envolve muito mais que isso,
envolve, por exemplo, alta complexidade; envolve, por exemplo, a fila de cirurgias
eletivas; envolve, por exemplo, a detecção de locais que têm uma produção menor e
por  qual  motivo,  ou  seja,  é  uma estrutura  inteligente  que  eu imagino  — que  eu
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imagino — que o nome que eu estou dando hoje seria de ‘regulação’, ela envolve muito
mais do que o SAMU, envolve muito mais que a própria regulação  [ininteligível]  que
nós  temos no  município,  mas  muito  mais  que  isso,  inclusive  as  próprias  cirurgias
eletivas  que  nós  temos  contratadas,  ou  exames  de  alta  complexidade,  ou
procedimentos de cardiologia de alta complexidade, ou seja, alguma estrutura que vá
regular, talvez essa seja mesmo o melhor termo.

Então eu acho que  faltado coordenadoria.  A Devisa,  no qual  essa estrutura
ficará alocada, por estranho, assim, ela tem mais de 300 colaboradores, ela só tem
uma coordenadoria, só tem uma coordenadoria. Então, é mais que necessário que haja
essa reestruturação.

Então eu já estou até adiantando que isso é um projeto, vou tentar trazer para
cá. Então, esse, sim, faz parte também dessa coordenadoria, é necessário que tenha,
muitos desses cargos e muitas dessas atividades, elas são necessárias terem cargo
para  poder  assinar  oficialmente.  Então  eu  acho  que  ela  será  maior  do  que
simplesmente um cargo de coordenadoria para o SIM, ela será muito maior. 

E eu vejo uma cidade que já está por volta de 1,25 milhão habitantes, uma
cidade polo, uma cidade que envolve, seguramente, quase 2 milhões de pessoas em
volta aqui, é uma estrutura muito mais do que uma cidade isolada, ela não é uma
cidade isolada, então ela precisa de uma reorganização.

Então esse cargo que você se refere, eu acho que a reestruturação da área da
saúde, ela vai envolver mais que isso, vai ter que ser muito discutida aqui, eu estou
superdisposto você discutir esse assunto, estou muito animado de montar uma nova
diretoria  de  regulação  para  cidade,  acho  que  ela  será  o  cérebro  de  tudo,
principalmente relacionado com informações com uma facilidade muito maior, estamos
com um projeto de aglutinar a CIMCamp, o Samu, a regulação, a Vigilância toda em
uma estrutura só, ou seja, assim, nós estamos querendo dar uma mudada para o
enfrentamento de tudo isso daí.

Então eu acho que é essa... talvez, eu não sei se eu respondi.

Em relação ao vereador Cecílio Santos, da comunicação... Eu acho que a Tessa
poderia, ou a Cristina, poderia acrescentar melhor que eu essa resposta. Ela... mas a
orientação é assim: desburocratizar, é essa a palavra assim. Nós temos que fazer, nós
temos que ter um acesso mais fácil, é impossível fazer esse monte de protocolo, não
sei mais o quê, e vota aqui, vota lá.

Eu sou um obcecado contra essa história aí, assim, eu sou super a favor. Eu
estou muito empolgado com essa história também que as pessoas coletam exame e
tem um aplicativo, então não precisa ir até o centro de saúde para saber. Quando você
pega o seu resultado, você tem… o próprio médico da telemedicina vai conseguir ter
acesso a esses exames ou se o seu paciente passa mal durante o dia e tem esses
resultados colhidos e ele aparece na porta do Hospital Mário Gatti ou alguma outra
Upa, ele já tem esses resultados colhidos de manhã.

Quer dizer, quando eu falo em inteligência, regulação, eu falo isso, é isso que eu
acho... E aí a gente não pode escapar disso. Porque isso aí, por mais que seja, com
toda  certeza,  mas  com  toda  certeza  do  mundo,  ela  vai  diminuir  o  nosso  custo,
principalmente essas sobreposições de exame, duplicação de exame, é um absurdo, às
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vezes, nós temos histórico de pessoas que colheram duas, três vezes o mesmo exame,
porque as pessoas não conseguem ter acesso a isso. 

Essa burrice que nós temos que sair — você desculpa o termo mais duro aí —,
mas nesse mundo, no século XXI, a gente não pode mais uma mesma pessoa colher
glicemia três vezes ao dia, não dá, não dá em uma cidade que nem essa cheia de
universidade, cheia de centro de pesquisa. 

Eu acho que essa história da desburocratização do acesso, nós estamos muito
preocupados e eu acho que nós estamos falando a mesma coisa.

Quanto ao vereador Gustavo Petta, a concordância... Eu acho... Eu até acho
meio difícil a gente discordar de um projeto desse, né? Porque, na verdade, a gente
quer regularizar, quer levar a segurança alimentar para as pessoas que usam esses
tipos de produtos mais artesanais. Então eu agradecer o vereador Gustavo Petta pelas
palavras.

“Por  que  veio  para  saúde?”,  eu  acho  que  eu  já  respondi;  a  burocracia  do
vereador Higor Diego também, eu acho que eu... Você criar um projeto com um custo
e deixar ele burocratizado, é um horror, é a mesma coisa que nada. Então esse é um
objetivo principal, é desburocratizar e legalizar e levar a segurança para as pessoas. 

Eu acho que o consórcio, como eu falei, Campinas não é uma cidade isolada,
né? Ela não é isolada, quer dizer você passa uma rua você está em Hortolândia. Então
esse tipo de serviço, a gente conseguir oferecer a mais cidades que nos envolvem,
fazer esse tipo de relação com os municípios… Fora isso, além da segurança, porque a
gente não sabe se esse queijo veio de Nova Odessa, Hortolândia, a gente não tem
muita… Quer dizer a gente poder oferecer para essas próprias cidades esse serviço e
ao mesmo tempo conseguir otimizar os nossos custos, que é uma coisa importante, é
uma coisa importante. 

Então esse tipo de… que a gente puder chamar de consórcio, né, Tessa? É isso,
né? Ela vai trazer benefícios para todos, é difícil falar hoje Campinas como uma cidade
isolada; como não foi, por exemplo, desse problema de leitos que nós tivemos, quer
dizer, nós tivemos um acesso de muita gente de fora da cidade que se internaram na
cidade.  É difícil a gente sair dessa lógica nesse tamanho, nessas rodovias que nos
envolvem.

Eu não sei se eu respondi exatamente a pergunta, talvez a pergunta que eu
estou mais em dúvida é da pergunta da Mariana Conti e, então, eu poderia ficar aberto
aí para fazer…

SRA. TESSA ROESLER: Para complementar, da questão do cargo em comissão,
é necessário ter uma coordenadoria, um setor e o técnico, porque é assim que dentro
dos sistemas de vigilância,  e do SIM não é  diferente,  a gente consiga garantir  as
instâncias recursais que estão previstas na Constituição. 

E  se  vocês  olharem  no  art.  11º,  no  primeiro  parágrafo,  as  atividades  de
inspeção e fiscalização elas estão aqui constituídas como privativas do serviço... de
servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, então, na verdade, esse
cargo  em  comissão  de  coordenador  é  para  remunerar  um  veterinário  do  quadro
técnico, porque essa é uma atividade privativa do médico veterinário pela sua função e
para ser instância recursal, precisa ser chefia do chefe de setor e chefia do técnico que
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procede a inspeção. 

Então, isso está pacificado, não tem essa possibilidade de ser um comissionado
externo ao quadro de servidores concursados da Prefeitura. Então, precisa ser médico
veterinário e precisa ser concursado para poder ser coordenador dessa coordenadoria.

Não sei. Como é que…

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Não, vereadora, eu só vou abrir
para… pode fazer o questionamento.

Antes,  vereadora,  só  um  segundinho,  o  público  que  quiser  fazer
questionamentos, nós vamos... naquele microfone à esquerda, assim que a vereadora
fizer o questionamento e a resposta, nós já damos continuidade, ok?

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Não. Até dialogando com o secretário
Lair, eu acredito... eu acho que esse tipo de função de vigilância cabe, sim, à saúde, no
meu questionamento nem era nesse sentido, era mais no sentido a preocupação em
relação à duplicidade que foi bem esclarecido porque a vigilância ela passa por esse
sistema de saúde, enfim, a minha dúvida era mais no sentido de estar delimitado
porque… para não ter conflito de competências e, com certeza, a dúvida surgiu desse
artigo, mas, inclusive, o artigo faz referência a legislações, não é? Mas, com certeza
não se resume a isso, em relação a esse artigo.

Em relação a essa questão, sobre o cargo, nesse caso eu não acho que é um
problema o comissionamento porque você tem funções muito específicas, muitas vezes
você tem funções específicas que precisam de contratação, enfim, que o cargo... que o
corpo da carreira muitas vezes não dá conta quando você precisa de um cargo muito
especializado, muito técnico. 

A dúvida é mais em relação às experiências que a gente já teve, então, assim, a
gente já teve experiências de funções de cargos de comissão que elas acabavam sendo
indicações  políticas  e  não  técnicas  e  isso  criava  problemas,  inclusive,  dentro  dos
próprios serviços.

Nesse caso, com a explicação…

Desculpa…

SRA. TESSA ROESLER: Tessa.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Tessa.

Essa  explicação  que  a  Tessa  apresentou,  nesse  caso  não  seria  função
gratificada? Porque se é para preencher a esse cargo com quadro de carreira – e tem
uma previsão aqui de uma função gratificada – eu entendo a questão do--

SRA. TESSA ROESLER: É isso, já está previsto.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Mas... mas são... tem duas previsões
de dois cargos, um do coordenador departamental…

SRA. TESSA ROESLER: É ou, ou.

O coordenador ele é uma função gratificada que pode ser um percentual do
salário do servidor.
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SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Então, abre a possibilidade de um... ou
uma nomeação?

SRA. TESSA ROESLER: Do ponto de vista do SIM, não, porque precisa ser um
servidor de carreira. Entendeu?

SRA.  VEREADORA  MARIANA  CONTI:  Qual  que  é  o  artigo  que  você
mencionou da referência a isso? No 11º?

SRA. TESSA ROESLER: É o § 1º do 11º, se eu não me engano.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Certo. Ah, ok. Está certo. Não, está
certo sim. Obrigada, viu?

SRA. TESSA ROESLER: Para complementar, a questão da... que acho que foi o
vereador Luiz Cirilo que falou, da questão da comunicação da infração.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Cecílio Santos.

SRA. TESSA ROESLER: Cecílio Santos, desculpa.

Está previsto nesse trabalho em articulação com o Trabalho e Renda e com o
Desenvolvimento  Econômico exatamente oferecer  cartilha e capacitação para esses
produtores para que eles entendam os passos que eles precisam seguir para conseguir
regularizar  os  seus  produtos  e  a  sua  produção,  então,  na  verdade,  não  vai  ter
nenhuma  ação  fiscalizatória  sem  que  haja  os  passos  anteriores  de  oferecer  a
capacitação e esse conhecimento a esses produtores para que eles consigam, se fazer
as adequações, se forem necessárias e saber que passos eles têm que seguir para
conseguir se regularizar junto ao sistema de inspeção municipal.

A questão dos consórcios, então, é o que o doutor Lair falou, então, na verdade,
são municípios que têm o sistema de inspeção municipal já instituído que se organizam
na forma de consórcio, otimizam os seus recursos e conseguem ampliar o mercado,
então, consumidor dos produtores que estão regularizados junto a esse consórcio.

E sim, os produtos recebem um rótulo de inspecionados, assim como a carne no
frigorífico recebe lá o carimbo do SIF, existe um equivalente, um rótulo equivalente de
que  aquele  produto  passou  pelo  sistema  de  inspeção  municipal  de  forma  que  o
consumidor também consiga, quando ele vai adquirir esse produto, saber a informação
de que se trata de um produto inspecionado e, portanto, seguro do ponto de vista de
segurança alimentar.

Não sei  se  tem mais  alguma pergunta ou se precisa  complementar  alguma
coisa, a gente fica aqui à disposição.

SR. LAIR ZAMBON: Oi. A Cristina queria acrescentar, Cristina?

SRA. CRISTINA ALBUQUERQUE: É. Eu queria esclarecer, até começando do
final, que o Cecílio Santos perguntou sobre a identificação do produto, eu voltei o slide,
a gente tem um protótipo ali do que seria o selo do SIM, então, do mesmo jeito como
a Tessa falou, quando a pessoa for adquirir o produto no varejo, ela vai encontrar um
selo semelhante a esse, esse é o nosso protótipo ainda – claro, se o projeto de lei for
aprovado – e aí vai entender que o sistema ou o serviço de inspeção municipal já
verificou a produção daquele produto, certo?
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Respondendo também à vereadora, das competências, tanto que a Tessa falou,
a vigilância sanitária, o foco de ação da vigilância sanitária são os produtos que já
estão no varejo, a sanitária de alimentos, no caso, e o SIM ele vem para antes de
chegar no varejo para produção e no caso aqui nós estamos falando de produtos de
origem animal, certo?

A questão do cargo em comissão – a gente chama cargo em comissão os cargos
de chefia, não é? – e ele está bem amarrado tanto nesse artigo que fala que é um
servidor efetivo quanto ele está dentro do Departamento de Vigilância em Saúde do
qual são autoridades sanitárias, e autoridade sanitária é uma função de Estado, então
a gente já não teria essa brecha de colocar pessoas externas, certo?

E  a  questão  do  consórcio  também,  ela  é  um  passo  posterior  quando  os
municípios já tem o SIM, podem se consorciar,  quer dizer,  se unir  com uma única
fiscalização nesse único grupo de fiscalização dando amplitude para que os produtos
circulem no mercado daqueles municípios consorciados.

Também é prerrogativa do produtor, porque ele pode, o produtor que está no
município de Campinas ele pode querer falar: “Não, eu quero ser inscrito no Sisbi
porque  eu  quero  vender  para  além do  município  de  Campinas  ou  para  além dos
municípios consorciados”.

Então, nesse sentido, esse artigo também ampara que se ele está inscrito já na
inscrição estadual, ele segue as prerrogativas e a fiscalização do sistema estadual, se
ele  tem um SIF,  ele  segue as prerrogativas do sistema federal,  então não vai  ter
duplicidade de competências porque já se sabe que esses produtos… por isso tem os
selos, então ele segue o mercado, vai ampliando o mercado conforme a inscrição vai
se ampliando. O município começa com o SIM, ele tem, depois, a prerrogativa de se
filiar  ao Sisbi  e ele  ter  essa amplitude estadual,  mas quando ele  começa ele  está
restrito no município.

Não sei se eu… todas as dúvidas.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Na verdade, nós ainda temos
questionamentos ou a palavra ao público, aqueles que quiserem, por favor, podem.
Microfone.  Na  mesma  direção  questiona,  peço  que  use  o  tempo  dentro  do
regulamento. 

E você também, que quiser me enviar seu questionamento através do site da
Câmara, estamos à disposição.

SR. EMÍLIO MARTINS: Bom dia a todos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Bom dia.

Gostaria que você se identificasse para nós, por favor. Muito obrigado, viu?

SR. EMÍLIO MARTINS:  Meu nome é Emílio Martins, eu sou empresário do
distrito de Sousas, tenho um pequeno açougue lá anexado a um restaurante de minha
propriedade, Sulina Carnes.

Na realidade, não é bem um questionamento que eu queria fazer. Primeiro eu
queria  parabenizar  o  senhor  prefeito  pela  iniciativa,  o  senhor  vice-prefeito,  que
participei de uma reunião junto com o Gilmar, que é também um incentivador do nosso
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distrito lá, todos os vereadores encamparam esse projeto.

Esse projeto é um projeto ganha-ganha, não tem perdedor, todo mundo ganha,
o  produtor  ganha,  o  trabalhador  ganha,  o  município  ganha,  e  principalmente  o
consumidor sai ganhando. 

A  informalidade  é  um  fantasma  que  afugenta  investimento,  amedronta  o
empresário e foge com o emprego, então a gente se formalizar. E caberá a esta Casa
aqui, eu tenho certeza, que pelo nível de discussão, de colocações que foram feitas
aqui, eu tenho certeza que vai ser um projeto que não vai burocratizar, que esse é o
grande problema da estrutura pública, ela burocratiza de uma forma tão grande que só
os grandes conseguem seguem se desenvolver. 

Então seria interessante definir logo quem é que vai fiscalizar, definir e aprovar
logo esse projeto para que a gente possa exercer nossa atividade com tranquilidade
sem  aquele  fantasma  da  informalidade,  esse  é  o  grande  problema  porque  a
informalidade, ela afasta quem quer trabalhar direito, quem não quer ficar informal vai
embora trabalhar em outra atividade.

Então eu queria parabenizar todo mundo, Campinas, principalmente os distritos
aqui. Eu tenho que falar dos distritos. Os distritos de Sousas e Joaquim Egídio têm
produtor  até  de  vinho  ali,  muita  gente  produzindo  muita  coisa  ali,  todos  na
informalidade.  Com  esse  projeto  aprovado  os  cofres  públicos  vão  ganhar  e
principalmente o consumidor.

Então  eu  queria  parabenizar,  parabenizar  o  presidente,  a  inciativa  dessa
audiência pública e me colocar à disposição. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Muito obrigado. 

Pois não. Se identifica, por favor? Muito obrigado.

SR. GILMAR PINTON: Bom dia, meu nome é Gilmar, eu sou lá da região de
Sousas e Joaquim Egídio. 

Então, como o Emílio falou, reforçando as palavras dele, eu gostaria que vocês,
como gestores públicos pensassem no produto final, no trabalhador que está ali no
açougue querendo fazer o seu salame, defumando uma carne, isso é que se tem que
pensar. Por quê? Eles estão focados no produto e a legislação, às vezes, é severa com
eles.

Minha  empresa  mexe  com  órgãos  públicos,  nós  montamos  fábricas de
alimentos, por exemplo, a maior empresa de alimentos de produtos de tempero fomos
nós que fizemos a viabilidade. Então, nós sabemos no outro lado e na ponta o quanto
um açougueiro, um linguiceiro, ou cara que faz o salame, o seu queijo, é penalizado,
porque, as vezes, ele segue toda a regra, tem o SIF, boas práticas de alimentação, o
pessoal  dela  é  qualificado,  é  treinando,  tem o  certificado  devido  da  Visa;  só  que
quando chega no sistema de fiscalização, é muito severo com eles.

Então eu gostaria — que vocês falaram bem —, de orientação não de punição.

Então o produtor em si, ou o comerciante, ele está seguindo as regras, quem
não seguir sai fora, não é para estar lá falar, entende?

Então é isso que eu venho deixar para você isso aqui. Está joia? Meu muito
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obrigado e qualquer coisa eu estou aqui para poder também contribuir com isso. Um
abraço a todos.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Muito  obrigado  pela
participação.

Tem  mais  alguém?  Não?  Houve  algum  questionamento?  Alguma  posição?
Secretário? Alguma coisa? Tessa? Não? 

Vereador Higor Diego.

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO: Presidente, me surgiu mais uma dúvida aqui,
enquanto eu lia aqui o projeto. Eu não sei se ficou clara a questão do transporte. Quem
é que fiscaliza o transporte? É a Emdec? É a Vigilância? Porque o transporte também,
em muitos  estados  e  municípios  eu  estava  pesquisando  aqui,  está  claro  isso  no
projeto, quem é o órgão fiscalizador na questão do transporte dos alimentos.

Só esta questão, se está determinado? Se é a Vigilância? Se é a Emdec? Quem
é que vai fazer essa fiscalização? Porque a gente sabe que há uma... a questão de
muitas doenças, pragas são também adquiridas no transporte dos alimentos.

SRA. TESSA ROESLER: Posso responder?

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Pois não, Tessa, por favor.

SRA. TESSA ROESLER:  Na verdade,  o SIM, ele responde  pela garantia  da
manutenção da qualidade durante o transporte. Então o transporte sofre a fiscalização
enquanto está na rodovia ou no município pelos órgãos que fiscalizam a questão de
transporte, o SIM fiscaliza a garantia da qualidade do produto durante a sua produção,
seu transporte e sua comercialização. Não sei se eu respondi.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Esgotados  todos  os
questionamentos? Esgotadas todos as respostas?

Então desta forma então partimos para o encerramento e antes de encerrar
esta audiência pública, esta importante audiência pública… E parabenizar, antes de dar
continuidade, parabenizar a todos aqueles que participaram deste projeto desde a sua
elaboração, os produtores, a Vigilância, todos que tiveram essa participação.

Porque é verdade, o Lair, ele entrou em um caminho de diálogo dentro da área
de saúde, é claro que estamos tratando todos da saúde, que é necessária; nós, em
uma cidade, como ele mesmo disse, uma cidade com tantas universidades, com a
qualidade  que  temos,  com cérebros  que  temos,  com os  funcionários  públicos  que
temos, com a capacidade que Campinas tem, nós não podemos continuar no passado,
é preciso que elevemos o nível, busquemos realmente o equilíbrio social e o equilíbrio
social, tenho certeza, que se dá através da informação. Eu acho que o grande vetor de
crescimento de toda a sociedade atual é a informação. 

Nós tivemos as grandes revoluções, hoje o resultado que temos na alimentação
é resultado da industrialização e do processo da indústria, da Revolução Industrial, e
nós queremos um outro patamar como sociedade, nós buscamos um outro patamar
como  sociedade,  um  patamar  de  equilíbrio  social,  um  patamar  de  ecologia,  um
patamar de equilíbrio entre as pessoas e os seus direitos. Então isso só se consegue
através da informação, nós estamos na era da informação. 
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E parabenizo ao governo municipal e parabenizo ao secretário Lair Zambon, e
parabenizo a todos os envolvidos porque estão olhando ao futuro deixando um legado,
mostrando que é possível. Sim, somos, é claro, resultado de tudo que plantamos no
passado só que agora devemos escolher a semente com sabedoria e ela só é possível…
só é possível fazermos a revolução necessária na  saúde, na  educação, no equilíbrio
social, na dignidade humana quando perseguirmos de forma persistente a informação,
oferecermos a informação, desburocratizarmos, como disse o Gilmar aqui.

Ou seja, não adianta nada vocês fazerem um monte de coisa e o cara chegar lá
e não consegue fazer. Por quê? Porque está tudo travado. Nós precisamos, sim, abrir
as portas e dar oportunidades porque são essas oportunidades que farão do nosso
município,  o grande município que é, da nossa região, a grande região que é, e do
nosso país, o grande país que é.

Parabéns, secretário, porque é o caminho que deve ser perseguido, sim, o da
regulação, porque quando regulamos nós damos condições. 

Eu sou da  área  de  saúde,  trabalho  em farmácia  desde criança,  às  vezes a
pessoa chegava lá na minha farmácia com a pressão alta, quase já nas últimas, e não
tinha o resultado de um… nós nem sabíamos o que a pessoa tinha, se era glicêmico ou
não, se era hipertenso ou não, quais os quadros daquela pessoa. É isso, é informação,
a informação salva-vidas, traz qualidade e traz no bojo da dignidade.

Então,  parabéns  por  esse  projeto,  tenho  certeza  que  será  revolucionário,  e
parabéns a todos os funcionários públicos envolvidos para que possamos, realmente,
fazer com que isso aconteça.

Antes de terminar,  gostaria  de cumprimentar  o  Irineu,  o  Irineu que nos dá
sustentação aqui dentro de Casa — obrigado, Irineu, por estar conosco —, o Carlão —
obrigado, Carlão, por nos acompanhar, faz a nossa pauta, quebramos o pau lá nos
bastidores para conseguirmos chegar aqui — e também o Henry — obrigado, Henry,
que … —, em nome do Henry toda a equipe da Câmara Municipal,  do CAC, e ao
Cerimonial.

E  também,  dando  continuidade,  eu  gostaria  de  cumprimentar,  fazer  um
cumprimento  especial  a  uma  pessoa  muito  especial  para  nós  aqui,  da  Câmara
Municipal  de  Campinas,  e  eu tenho o privilégio  de tê-lo  dentro  do meu grupo  de
trabalho,  que  é  o  Guilherme.  Guilherme,  parabéns,  Guilherme.  O  Guilherme  foi
aniversariante anteontem. É isso, não é, Gui? Parabéns por você existir, Gui, parabéns
por estar conosco, obrigado por estar conosco aqui, o carinho da Câmara Municipal por
você, você não tem ideia o quanto que é grande, o quanto que as pessoas te amam
dentro deste lugar aqui, onde eu passo são elogios ao ser humano que você é, tá bom?
Que você possa continuar sendo grande e dando resultados à Câmara Municipal.

E  para  encerrar,  também, cumprimentar  mais  uma vez o empresário  Emílio
Martins — obrigado por ter usado a palavra —, da churrascaria Sulina, em Sousas.
Obrigado pela sua participação. E também gostaria de cumprimentar o Gilmar Pinton,
é isso? Obrigado, Gilmar, pela sua participação também. Cumprimentando a todos que
estão aqui conosco, aqui.

Gostaria — é claro que será já da próxima reunião —, mas gostaria já de deixar
aqui registrada a presença do nosso secretário municipal de Finanças, o Aurílio Caiado,
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que para nós é sempre sinal  de grande prestígio  a sua presença aqui  na Câmara
Municipal.

Gostaria de cumprimentar também o Fábio Ribeiro, diretor financeiro da Rede
Mário Gatti, que está conosco aqui também, representando o nosso Sérgio Bisogni; e
cumprimentar a Marta Pires, que é diretora administrativa e financeira da Emdec —
obrigado, Marta — representando o Ayrton Camargo, que é presidente da Emdec.

Desta forma, então, agradecer a todos os vereadores, a participação de todos
os vereadores. Gostaria de deixar…

Pois não, vereador.

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO: [pronunciamento fora do microfone]

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Em tempo — o vereador Higor
Diego, aliás sempre atento, muito bom tê-lo do meu lado sempre —, nós tivemos um
triste fato que abateu sobre esta Casa no fim de semana. Um menino jovem, Rogério,
o  filho  do  nosso  grande  nobre  vereador  Jorge  Schneider,  um  combatente,  altivo,
membro da nossa Comissão de Constituição e Justiça, nos acompanha, combatente o
tempo, e ele teve todo uma dor, que eu acho que é uma das dores mais duras que o
ser humano pode ter, que é perder um filho. Então ele perdeu um filho no fim de
semana. 

Nós da Câmara Municipal, nós da comissão, acho que todos nós, consternados,
desejamos ao vereador Jorge Schneider todo o nosso carinho, toda a nossa oração,
porque só oração, só oração mesmo, só a força de Deus, a fé, nesses momentos que
são capazes de dar força e sustentação ao ser humano. 

Então o que nós desejamos, vereador Jorge Schneider, a toda sua família o
nosso carinho e a nossa oração. Que Deus abençoe a sua família. 

Vereador Higor Diego, gostaria de usar a palavra? Vereador… secretário, não?
Cris, tranquilo? Tessa, não?

Então,  dessa  forma,  cumprimentando  a  todos,  e  lembrando  mais  uma  vez
parabéns pelo aniversário do Gui. Parabéns, viu, Gui? Que Deus te abençoe. Eu declaro
encerrada  a  45ª  Audiência  Pública  promovida  pela  Comissão  de  Constituição  e
Legalidade. Muito obrigado a todos, e que Deus nos abençoe. Um grande abraço a
todos. Obrigado pela presença.

– Audiência encerrada às 10 horas e 25 minutos.

[fim da transcrição]

 Carmo Luiz

PRESIDENTE
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