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Legenda:

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

-- interrupção da fala

Aviso:

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

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

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

[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Olá. Muito bom dia
a todos.

Eu declaro aberta a 49ª Audiência Pública da Câmara Municipal de Campinas,
hoje presidida aqui por mim no lugar do  vereador Juscelino da Barbarense, que é o
presidente  da  Comissão  de  Finanças  e  Orçamento,  para  debater  o  Projeto  de  Lei
Complementar (PLC) nº 75/2021, Processo 234.871, de autoria do senhor vereador Zé
Carlos, que “altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 255, de 30 de
março  de  2020,  que  ‘dispõe  sobre  a  alteração  da  estrutura  administrativa  e
organização da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da sua denominação para
Secretaria Municipal de Justiça, institui a Procuradoria-Geral do Município de Campinas
e dá outras providências’”.

Informo  a  todos  que  a  audiência  está  sendo  transmitida  pela  TV  Câmara
Campinas, através do sinal digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra,
com retransmissão simultânea nas  fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara
Municipal de Campinas no Facebook, e streaming no site campinas.sp.leg.br e no canal
da TV Câmara Campinas no Youtube.

Esclareço  também que  a  população  poderá  participar  enviando  questões  ou
sugestões, dúvidas aqui para a Câmara através do site e também poderá participar ao
vivo  aqui  através  da…  do  Plenário,  no  microfone  de  aparte,  para  fazer  quaisquer
considerações.

Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar aqui o vereador Marrom Cunha, que
está  aqui  ao meu lado,  é  membro  titular  da  Comissão de Finanças  e  Orçamento;
cumprimentar o  vereador Otto Alejandro aqui que nos honra com a sua presença;
vereador Higor Diego; e o autor do projeto, vereador presidente desta Casa, vereador
Zé Carlos.
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Eu passarei a palavra inicialmente aqui ao vereador presidente para que faça
exposição do projeto e para que a gente possa dirimir quaisquer dúvidas também que
tiver aqui dos próprios vereadores ou do público que nos enviar questionamentos ou
sugestões e depois nós passaremos a palavra ao vereador presente que quiser fazer
uso da palavra depois para dar encaminhamento da audiência pública.

Com a palavra, então, o vereador e presidente vereador Zé Carlos.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Bom dia aos telespectadores, primeiramente, da
TV  Câmara.  Bom  dia,  presidente  Rodrigo  da  Farmadic;  vereador  Marrom  Cunha;
vereador Higor Diego e vereador Otto Alejandro.

Em  primeiro lugar, presidente, eu quero explanar aqui  que no ano de 2020
como um ano que ainda tínhamos a pandemia galopante ainda em todo o território
nacional e em Campinas não era diferente, e como nós aprovamos um projeto de lei
dando total autonomia aos procuradores da Prefeitura Municipal de Campinas e à beira
de ser votado nesta Casa o Refis, eles ajuizaram várias ações contra aqueles munícipes
que estavam inadimplentes e até mesmo aqueles que já tinham feito a sua negociação
e estavam pagando as suas prestações, as suas parcelas do IPTU normalmente, muitas
vezes com duas dessas parcelas em atraso ou mesmo sem atraso, eles ajuizaram mais
de mil ações.

Então,  aquilo  foi  um choque  aqui  para  nós,  principalmente vereadores,  que
tinham dado essa  autonomia,  mas no momento pandêmico a  gente imaginou que
jamais eles teriam a coragem de fazer tamanha atrocidade com aqueles que perderam
seus empregos e muitas vezes por conta de muitos estabelecimentos fechados e aí
deixaram de pagar e ia fazer cadastramento no Refis.

Então, eu vou ler aqui e agora nós tiramos algumas… esse projeto de lei ele tira
a autonomia dos procuradores e passa aos secretários da pasta. O secretário é que dá
a última palavra. Os procuradores não podem fazer da maneira que eles quiserem.

Então, a Lei Complementar nº 255/2020, que instituiu a Procuradoria-Geral do
município de Campinas, dando autonomia aos procuradores municipais para propor ou
desistir de ações de execução fiscal.

Ocorre que no ano de 2021, em pleno momento pandêmico, que tramitava na
Casa de Lei  Projeto  de  Lei  do  Refis,  aproximadamente 20 mil  ações  fiscais  foram
ajuizadas. É claro que tinham aquelas que teriam que ser ajuizadas por conta da lei
existente, prejudicando drasticamente mais de mil pessoas nesse momento.

Então nós negociamos com eles, para que eles retirassem essas ações, porque
nós fizemos três projetos. Um tirando a autonomia deles, outro tirando as gratificações
automáticas deles, que gira em torno de [R$] 5 milhões, entendeu?

Então, eu estou fazendo… depois deles cumprirem, terem retirado mais de mil
ações daquelas pessoas que mais necessitavam, então nós estamos voltando a instalar
essa secretaria, só que com a última palavra do secretário, do secretário de justiça, da
Secretaria de Justiça.

Então, isso foi acordado, eles cumpriram a parte deles, eles já retiraram mais
de mil ações. Eu falei na última Sessão aí que nós estávamos fazendo aquele, votando
aquele, arquivando aquele projeto, porque eles já tinham cumprido aquilo que a gente
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tinha realizado nas reuniões que nós fizemos aqui na Câmara.

Então é isso, senhor presidente. Se tiver alguma pergunta de telespectadores,
eu estou  à disposição. Mas, eles… como eles cumpriram, nós estamos retornando à
Secretaria de Justiça, mas com autoridade máxima do secretário da pasta.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  Passo a palavra
agora então ao vereador Marrom Cunha, que é membro titular da comissão, para que
possa fazer uso da palavra, fazer algumas considerações.

SR. VEREADOR MARROM CUNHA:  Bom dia a todos que nos assistem, TV
Câmara, público presente. Gostaria de agradecer a presença do vereador Higor Diego,
vereador Otto Alejandro, presidente da Câmara, vereador Zé Carlos.

Eu só gostaria de falar rapidamente aqui, vereador Zé Carlos, o que realmente
você… em uma hora, realmente de… problema que está vivendo… a pandemia, pessoas
com necessidades, dificuldades aí, até para se manter no seu dia a dia. Você… com
esse dispositivo aí, autorizando, que realmente, quando os procuradores [ininteligível],
eu acho que você foi muito feliz em colocar isso aí, e realmente deixando na mão do
secretário, que possa fazer essas avaliações, e a gente só tem a agradecer isso aí que
foi passado por aqui. Eu só tenho a agradecer.

Muito obrigado e um abraço a todos.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Eu  gostaria
também de fazer umas considerações, vereador, que eu acho muito importante. Até o
vereador… o presidente se exaltou naquele momento, mas com toda razão no Plenário,
em fazer um discurso, quando chegou o questionamento para… acho que para quase
todos os vereadores aqui, dos munícipes que receberam ações ajuizadas logo uma
semana depois que o prefeito anunciou que ia fazer o Refis.

Então, o prefeito deu condições… daria condições, assim como deu, que nós
aprovamos  a  Lei  do  Refis,  e  ainda  até  pouco  tempo  estava  vigente  e  foi  muito
importante para a cidade. Mas logo em seguida os procuradores fizeram… também era
de ofício deles fazer isso. Não é… não fizeram nada de ilegal, é que o momento não era
propício.

Nós acabamos… nós ainda estamos dentro de uma pandemia, na qual todos
têm passado dificuldades, empresas fecharam, pessoas perderam seus empregos, tem
dificuldades,  inclusive,  de  manter  o  próprio  lar,  e  a  Prefeitura  deu condições  para
aqueles que necessitassem, ou precisassem, ou tivessem condições naquele momento
de fazer o Refis, mas antes mesmo elas foram ajuizadas, foram surpreendidas.

E a carta que chega para os munícipes, é aquela carta de ação que ela vai ser
ajuizada, ou então vai ter uma penhora dos seus bens. Aquilo causa um susto enorme,
principalmente  para  aquelas  pessoas  que,  às  vezes,  tem…  não  tem  pleno
conhecimento exatamente daquilo que está sendo proposto.

Só gostaria de reiterar, vereador, que ainda os procuradores continuam com
essa  atribuição  legal,  é  de  responsabilidade  deles  fazerem  essa…  ajuizar  essas
cobranças, até porque se passar de cinco anos acaba prescrevendo e eles vão estar
prevaricando das suas funções e não é isso o que a gente quer, o que nós queremos é
que, como todas as decisões precisam… tem as decisões técnicas, mas nós temos que
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passar pelas decisões políticas também aqui na cidade. 

Então, tendo a necessidade, eu acho, de passar pelo secretário de Justiça a
autorização, eu tenho certeza de que o secretário em momento algum vai prevaricar,
inclusive, da sua função, de não autorizar uma ação que precisa ser ajuizada por conta
de… para que não seja caducada a dívida, mas nessa situação não foi isso que nós
vislumbramos,  o  que  nós  vimos,  só  gostaria  que  o  nosso  presidente,  o  autor,
esclarecesse isso, que eles ainda continuam com essa prerrogativa, mas agora será
necessário autorização do secretário Municipal de Justiça.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Sem dúvida, presidente. 

E  para  evitar  que  situações  injustas  se  repitam,  o  presente  projeto  veda o
ajuizamento de execução fiscal durante o período em que houver publicado o decreto
de austeridade, contingenciamento ou de calamidade pública, bem como determina a
suspensão das ações ajuizadas, não se trata de isenção do crédito tributário,  mas
apenas uma suspensão da cobrança judicial, evitando atos de constrição, constituindo
apenas um alento ao contribuinte num período pandêmico e de calamidade pública,
devidamente reconhecido pela esfera federal, estadual e municipal.

Por  fim,  o  projeto  também  determina  a  prévia  notificação  ao  devedor,
concedendo um prazo razoável para o  pagamento da dívida antes da propositura da
ação  executiva  pelo  fisco  municipal,  pois  inúmeros  contribuintes  sequer  foram
notificados  das  dívidas  ao  ser  surpreendido  com a  propositura  das  ações  em um
momento terrível de pandemia que ainda passamos no nosso país.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC: Obrigado,
vereador.

Algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra?

Então, passo a palavra o vereador Higor Diego, também, para que possa fazer
as suas considerações sobre o projeto. 

SR.  VEREADOR  HIGOR  DIEGO:  Bom  dia  a  todos.  Bom  dia,  presidente
vereador Rodrigo da Farmadic, presidente da Câmara vereador Zé Carlos,  vereador
Otto Alejandro e vereador Marrom Cunha.

Eu gostaria  só de colocar  algumas considerações  diante  do projeto  aqui  ao
vereador Zé Carlos, que no sentido, no momento político em que nós vivemos no Brasil
como um todo,  a  gente  vê  muito  através  das  redes sociais,  conversando com os
amigos, uma certa repulsa, às vezes, pela classe política, da população. E esse tipo de
projeto,  vereador,  ele  resgata  a  importância  que  é  a  Casa  Legislativa,  que  os
vereadores  têm  de  fazer  ali  a  ponte  entre  o  que  está  sendo  em  um  momento
inoportuno,  digo  eu,  até  inapropriado  pelo  momento,  ações,  e  consertar  esses
problemas que impactam na vida do povo.

Isso resgata e traz para a Câmara Municipal, esse tipo de projeto, não apenas
esse, mas projetos como esse, resgata a credibilidade da nossa Câmara Municipal de
Campinas, da política como um todo, resgata da gente, por isso que eu fiz questão de
estar aqui hoje, um projeto que resgata, que tem alguém olhando para a dificuldade
deles e o que cabe do Legislativo a gente faz. Muitas vezes não cabe um projeto de lei,
mas cabem reuniões com o  Executivo  e  nós estamos fazendo diariamente.  Mas  o
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senhor foi muito feliz porque o senhor viu dentro da possibilidade um projeto para
trazer essa segurança para que isso não aconteça mais.

Então,  as  minhas  considerações  nessa  audiência  pública  são mais  essas:
parabenizar o senhor, os envolvidos, a assessoria do senhor que trabalha bastante para
que esse tipo de assunto saia.  E para a gente, os vereadores novos, eu, o vereador
Marrom Cunha,  o  vereador  Otto  Alejandro,  esse  é  o  caminho que  nós  temos que
seguir, a nossa  assessoria, nós temos que seguir esse tipo de caminho positivo e a
população pode confiar na gente.

Então  era  apenas  isso.  Aproveitando  aqui  e  dizer  que  a  gente  se  sente
orgulhoso de ser  vereador  em Campinas,  eu tenho uma honra,  um orgulho muito
grande, é um presente de Deus e quando acontece esse tipo de situação e a gente
participa de projetos como esse me traz ainda mais.

Então, obrigado, em nome dos moradores, obrigado enquanto o vereador, por
nos permitir  momentos como esse aqui na Câmara Municipal  de Campinas que às
vezes é bem difícil, tem a questão política, mas isso aqui é o que a gente precisa fazer
e vamos nos esforçar para fazer sempre aqui, tá bom?

Então essas são as considerações. 

Obrigado, presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Dando andamento
aqui eu passarei a palavra ao presidente para que faça suas considerações finais, uma
vez que nós não temos questionamento aqui da população, nem demais vereadores,
para que a gente dê encaminhamento ao encerramento da audiência.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Ok, presidente vereador Rodrigo da Farmadic.

Eu me sinto honrado não só por apresentar esse projeto, mas… não como autor,
mas eu parabenizo todos os vereadores, que no momento correto me ajudaram nessa
propositura e também para que a gente retirasse a total autonomia que eles tinham
até  então,  os  procuradores,  e  passar  para  os  secretários,  se  não  fosse  todos  os
vereadores,  o mérito  não seria só do vereador Zé Carlos é de toda a Casa que, no
momento de pandemia, soube fazer os ajustes necessários para que isso não volte a
repetir na cidade de Campinas.

Então  eu  agradeço  ao  vereador  Rodrigo  da  Farmadic,  presidente  dessa
audiência, ao  vereador Marrom Cunha, ao  vereador Higor Diego, ao  vereador Otto
Alejandro e a todos os vereadores, aos 33 vereadores desta Casa, que têm feito um
trabalho de excelência. Muitas vezes, a gente avança dois passos e recua dez para que
a coisa saia a contento, de acordo com aqueles… os quais nós representamos que nos
outorgaram essa responsabilidade.

Então eu agradeço a toda a Casa, à Câmara Municipal, todos os vereadores.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Obrigado,
presidente. 

Eu gostaria de,  dando andamento aqui, encaminhando para o encerramento,
gostaria de agradecer ao presidente  vereador Zé Carlos, autor do projeto, por estar
aqui fazendo conosco nessa audiência pública, fazendo a exposição do seu projeto,
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projeto importante para a cidade, eu agradeço a Vossa Excelência pela presença, por
ter nos trazido esclarecimento; agradecer também aqui a presença do vereador Higor
Diego; do vereador Otto Alejandro; do vereador Marrom Cunha; de todos que nos
acompanham; também aqui vereador Carlinhos Camelô, que já estava aqui presente
no Plenário também; vereador Luiz Rossini, líder de governo, que nos honra com sua
presença aqui; e agradecer a população que nos assistiu, nos acompanhou através da
TV Câmara.

Por fim, eu gostaria de… para finalizar aqui, dizer que a Comissão de Finanças e
Orçamento cumpriu  aqui  o  seu papel  que é de dar  publicidade a esse importante
projeto para a para a cidade e esclarecer as dúvidas que tínhamos sobre a matéria.

Então feito isso, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos os vereadores,
de todos que nos acompanharam, do público que nos assistiu aqui pela TV Câmara e
declaro encerrada a 49ª Audiência Pública, promovida pela Comissão de Finanças e
Orçamento, desejando a todos uma excelente manhã e Deus nos abençoe.

– Audiência encerrada às 09 horas e 38 minutos.

[fim da transcrição]

 Rodrigo da Farmadic

PRESIDENTE
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