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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. Sejam muito
bem-vindos.

Eu gostaria de agradecer a  oportunidade e agradecer a Deus e agradecer aos
33 vereadores da Câmara Municipal de Campinas  os quais confiaram em mim essa
importante missão  de conduzir  essa audiência pública,  a 11ª Audiência Pública, por
meio do sistema de deliberação remota, para debater o Projeto de Lei Complementar
nº 9/2022, de autoria do  Prefeito Municipal, que “dispõe sobre a redenominação e a
estrutura  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico,  e  dá  outras
providências”.

Desde já gostaria de cumprimentar o vereador Luiz Rossini, do PV - Campinas,
que é o líder de governo;  gostaria também de agradecer a presença da secretária
Adriana  Flosi,  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico;  do  senhor
Newton  Cesário,  que  é  o  secretário  adjunto  da  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  Econômico;  a  Kelly  Regina,  assessora  da  Secretaria  Municipal  de
Justiça;  como  também  o  Marcos  Paulo,  da  Secretaria  Municipal  de  Justiça,
representando o nosso secretário. Muito obrigado a todos. 

Eu já passo de imediato a palavra à secretária Adriana Flosi, que ela vai expor
um vídeo para a gente começar e dar início a essa audiência pública. É isso, secretária?
Muito obrigado.

SRA. ADRIANA FLOSI: Isso mesmo.

Primeiramente cumprimentar  o  vereador Higor  Diego,  que hoje  preside  essa
Sessão; cumprimentar também o vereador Luiz Rossini, que é o líder de governo. 

Dizer que é uma satisfação a gente poder estar aqui hoje para falar de um
assunto tão relevante como esse para a nossa cidade de Campinas que é a questão da
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tecnologia e inovação. Uma pauta tão presente no dia a dia aqui da nossa cidade, nos
negócios da cidade, e que gera tantos empregos aqui também.

Então para contextualizar, vereador, eu gostaria de passar então um vídeo que
nós fizemos aqui na nossa secretaria, em que ele mostra muito a pujança da nossa
cidade. Então acho que o vídeo por si só ele já fala, na sequência, eu contextualizaria
mais algumas coisas.

Então gostaria de pedir então que passasse o vídeo, por favor.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO:  Sim, senhora, está disponível,
pode soltar [falha do áudio] está bom? Muito obrigado.

SRA. ADRIANA FLOSI: Isso, é.

[exibição de vídeo]

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Secretária, muito obrigado pelo
vídeo. Parabéns. Muito bem explicado.

Antes de retornar a palavra para a senhora, eu gostaria de passar a palavra ao
vereador  Luiz  Rossini  para  que  ele  possa  fazer  as  suas  considerações  aí.  Muito
obrigado.

Vereador líder de governo.

SR.  VEREADOR  LUIZ  ROSSINI: Bem.  Primeiro,  bom  dia,  mais  uma  vez.
Cumprimentar o vereador Higor Diego que preside essa audiência pública, a secretária,
a secretária Adriana, o secretário adjunto Newton.

Eu [ininteligível] esse vídeo eu já tinha visto, ele é fantástico porque mostra a
dimensão  do  potencial  econômico  e  de  desenvolvimento  da  nossa  cidade,  a
importância dela para a região, para o Estado e até para o país. E eu acho que para
fazer frente a isso, a essa vocação desenvolvimentista de Campinas, nós precisamos
ter uma secretaria também adaptada, preparada para tudo o que significa a expressão
desenvolvimento econômico e social. Incorporar inovações tecnológicas, estimular isso,
eu acho que tem que ser uma missão do poder público e me parece que essa é uma
das intenções, um dos propósitos desse projeto de lei.

Então, é importante conhecer com mais detalhes ele, mas, a princípio, eu acho
que  é  necessário  a  gente  fazer  essas  adequações.  A  gente  debate  depois  da
apresentação.

Obrigado, vereador.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado.

Eu gostaria de cumprimentar você que nos assiste através da TV Câmara ou
através das redes sociais da Câmara Municipal de Campinas, nas plataformas digitais
do  YouTube,  do  Facebook e  deixar  disponibilizado  para  vocês  a  abertura  da
participação do cidadão, vocês podem estar entrando no site: campinas.sp.leg.br, logo
na página inicial vocês vão ter um banner, ali vocês preenchem o formulário e deixa
sua sugestão, elogio ou reclamação, pergunta, que a secretária e a sua equipe ou os
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vereadores aqui presentes poderão… eu estarei fazendo a leitura e passando para eles,
poderão fazer a sua resposta ou tirar as suas dúvidas. Está bom?

Então, a presença e a participação de vocês se faz muito importante. Está à
disposição.

Gostaria também de passar já a palavra à secretária Adriana Flosi.

Muito obrigado, secretária.

SRA.  ADRIANA FLOSI:  Obrigada,  vereador Higor Diego. Também aproveitar
para cumprimentar todos que nos assistem.

Bem, como disse aí muito bem o Luiz Rossini, esse vídeo mostra parte daquilo
que a nossa cidade é, a  pujança que ela tem, que sempre teve, a importância dela
estando a frente de tantas outras capitais, nós somos o décimo PIB do país e somos o
segundo PIB per capita entre as metrópoles, somente Brasília está na nossa frente e a
gente sabe que a riqueza do cidadão na cidade de Brasília vem proveniente não do
volume de empresas que tem lá, diferente daqui da nossa cidade de Campinas.

Quando…  logo  que  a  gente  chegou  aqui,  no  início  dessa  gestão,  nós  nos
deparamos com uma secretaria que obviamente olhava para a cidade toda para trazer
o desenvolvimento  para  Campinas,  mas  que a gente  tinha  alguns  desafios  muitos
grandes, a gente já tinha aqui uma… o Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, o
Conselho  de  Desenvolvimento  Rural,  mas  a  gente  não  tinha  estruturação
absolutamente  nenhuma,  não  tinha  sequer  uma  diretoria,  uma  coordenadoria  que
tivesse foco para essa área. E daí, o meu questionamento sempre foi: poxa, mas como
que uma cidade que tem essa pujança, mais de 20 institutos de ciência, tecnologia e
inovação, universidades, que tem todo esse [ininteligível], como que a gente que não
tem sequer um grupo de pessoas que possa estar focado nessa área? A gente, então,
olhando para as outras cidades muito menores do que a nossa, chegam a ter, inclusive,
uma secretaria toda de tecnologia e inovação.

Então,  logo  no  início,  a  ideia  foi  que  a  gente  pudesse  estar  convidando  o
professor  Newton  Frateschi,  que  veio  cedido  pela  Unicamp.  O  professor  Newton
Frateschi é professor doutor, é pesquisador da Unicamp, e ele esteve à frente como
diretor da Inova da Unicamp, que é a Agência de Inovação da Unicamp, onde abarca ali
um conjunto de empresas, empresas de tecnologia na sua grande maioria, inovadoras,
startups.

E com essa experiência que ele tinha, era importante que ele viesse aqui para
nos ajudar a estar fazendo isso para o município todo, tendo um olhar do município,
porque a gente tem um ecossistema muito unido, mas é papel do poder público poder
estar a frente para alinhavar, para juntar esse ecossistema.

Isso é tão importante, tão definidor, que fez com que a gente, então, pudesse se
inscrever em alguns rankings e, inclusive, ser premiados quanto a isso. Mas é o poder
público que faz esse papel e não dá para a gente fazer esse papel na medida que a
gente não tem uma estrutura aqui na secretaria.

Então,  eu  não  tenho  dúvida  de  que  a  Secretaria  de  Desenvolvimento
Econômico… não  existe  desenvolvimento  econômico,  o  vereador  Higor  Diego sabe
muito bem disso, que é jovem, sabe que a tecnologia hoje ela é mais do que um meio
para as coisas, ela é uma necessidade. Uma questão até de você levar cidadania para

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
4 de 10 C

M
C

T
R

A
20

22
00

00
9

Assinado com senha por HIGOR DIEGO RALLA.
Documento Nº: 167911-6668 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=167911-6668

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 11ª Audiência Pública de 2022, realizada em 08 de abril, às 10h40, em
ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

as pessoas, é você levar tecnologia também.

Então, diante disso, era superimportante que a gente tivesse essa posição do
Newton, que ele assumiu a partir de agora desse ano, de secretário adjunto, e que a
secretaria  toda,  mesmo  com  o  olhar  de…  para  comércio,  indústria,  serviços,
agronegócios, comércio exterior, cooperação internacional, tivesse o olhar de ciência,
tecnologia e inovação.

Então, a necessidade que a gente tenha uma estrutura que a gente possa ter
técnicos que possam contribuir para que a gente, de fato, implemente políticas que
façam Campinas se diferenciar. 

A gente vê que em outras cidades, aqui mesmo no estado de São Paulo, como
São José dos Campos, que tem um espaço de inovação que é da cidade. A gente vê
aqui em Ribeirão Preto, Sorocaba, Santo André montando o seu. E Campinas que já é
tão pujante e já tem tantas iniciativas nesse sentido, é necessário que a Prefeitura
tenha essa iniciativa.

Considerando que também a gente participou de um conjunto de leis que foram
aprovadas por essa Câmara no ano passado, olhando para trazer uma lei de incentivos
fiscais, para trazer mais empresas para cá, para que Campinas fosse mais competitiva,
mais atrativa do ponto de vista de investimento, também além de inovação, que traz
para  a  Prefeitura,  para  os  órgãos  públicos  uma  nova  maneira  de  contratação  de
startups, e também um conjunto de coisas que foram feitas, que fazem com que a
gente tenha esse diferencial cada vez mais com esse olhar de ciência, tecnologia e
inovação.

Então,  diante  disso,  nós  vimos  aí  a  necessidade  que  a  gente  tivesse  essa
estrutura. Não era possível que a gente… uma cidade como Campinas, com todo esse
ecossistema que nós já temos, que foi construído ao longo de tantos anos, que tem um
laboratório como o Sirius, que ele é único no hemisfério sul do nosso planeta. Igual a
ele só tem um no hemisfério norte, que  fica na Suíça.

Então, quer dizer, a gente é destaque… Campinas é destaque a nível nacional, a
nível, inclusive, internacional, somado aí as universidades que nós temos. E a gente
sabe que do ponto de vista… aqui nós defendemos as empresas, porque as empresas
dão os empregos, e a gente sabe que do ponto de vista de tecnologia a gente tem aí
um  conjunto,  um  volume  de  empregos  oferecidos  que  não  conseguem  ser
completados, enquanto que a gente tem um grupo de pessoas ainda desempregadas
procurando empregos, então é uma área que tem muita oportunidade que pode ser
construído, então a gente não tem dúvida de que, através aqui de uma atuação mais
focada no desenvolvimento econômico, focada em tecnologia  e  inovação, nós vamos
ter a capacidade de estar trazendo aí mais empresas e estruturando esse ecossistema.

Considerando também que a gente vai ter… que foi criado através dessas novas
leis, de conjunto de leis, foram criados fundos e esses fundos eles não tem como… eles
são fundos que trazem recursos para investimentos nessa área, então a gente sabe
que esses fundos eles… a gente precisa ter quem faça a gestão disso e a gente... por
isso,  precisa  ter  essa  estrutura  aqui  na  nossa  secretaria,  na  área  de  tecnologia  e
inovação.

Então,  vereador Higor Diego, eu peço aí a licença para poder passar… se for
possível, a gente passasse, então… o senhor pudesse conceder a palavra para o nosso
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secretário adjunto, o senhor Newton Frateschi, que é a pessoa que é responsável por
essa área aqui na nossa secretaria e que sabe, do ponto de vista técnico, quanto isso é
relevante para que a gente, de fato, desenvolva o projeto da maneira como Campinas
merece.

Então, essa é a minha palavra.

Obrigada.

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

Com certeza, vai ser consignado, então, sem dúvida, o nosso secretário adjunto,
o senhor Newton. Fique à vontade, secretário.

SR. NEWTON CESÁRIO FRATESCHI: Bom dia. Muito obrigado. Bom dia aqui à
secretária Adriana. Bom dia ao vereador Higor Diego, vereador Luiz Rossini.

É um prazer estar aqui. Eu acho que essa audiência pública é fundamental para
a  população  como  um  todo,  assim  como  obviamente  à  Câmara,  ter  noção  da
importância que tem isso para o desenvolvimento, de fato, de uma cidade; e, cada vez
mais, se você não transformar conhecimento em realmente… em inovação, que tem
impacto com empregos em todas as áreas, nas áreas sociais, na melhoria da qualidade
de vida,  na melhoria do atendimento para as pessoas tanto pela Prefeitura ou por
todas as instituições, assim como criar espaços para que os empresários possam se
juntar às instituições que fazem… tanto que formam pessoas, que dão, que criam, que
fornece os talentos,  assim como aqueles que trazem conhecimento,  você criar  um
ambiente  que é  favorável  a  esse  tipo de  ação,  atrai  investimentos,  isso traz  mais
empregos e mais qualidade de vida para todo mundo. Então, de forma geral, isso é
válido em qualquer lugar.

Agora, Campinas, em particular, a secretária Adriana mencionou – é óbvio, não
é? – ela é de uma pujança ímpar, não tem outro local no Brasil com a quantidade de
instituições de ciência e tecnologia tão fortes.  Isso aqui já é um DNA da cidade. O
Instituto Agronômico de Campinas foi criado em 1885[sic], quer dizer, você passa por
instituições,  como...  várias  instituições,  como:  o  CPQD, Eldorado,  o CTI, CNPEM,  as
universidades,  a  Unicamp  que  está  sempre  entre  as  melhores  universidades  da
América Latina.

Então, é uma cidade que, ao longo dos anos, se transformou nessa densidade
de instituições que promovem o conhecimento, que dão capacitação para as pessoas e
que é uma cidade que lidera essa área de tecnologia.

Agora, a gente, sem ter os instrumentos corretos, você não consegue articular
todos esses atores, você não consegue fazer com que ao final esses atores resultem
em uma atração de investimentos e que as empresas queiram estar aqui, criar novas
empresas por… para mais desenvolvimento e mais ainda, essas empresas que a gente
está falando, de acordo com... por exemplo, a Lei de Inovação, que foi proposta e já foi
sancionada  no  final  do  ano  passado,  permite  que  novas  empresas,  empresas
inovadoras possam trabalhar junto ao poder público para melhorar, inclusive, o próprio
funcionamento, inovar nos processos dentro da Prefeitura, o serviço diminui, aumenta
a eficiência das ações do poder público, aumenta a qualidade dos serviços do poder
público. Tudo isso só é possível se você tem, primeiro, uma estrutura legal para poder
fazer isso e, com a Lei de Inovação, nós temos. Com a articulação do ecossistema que
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envolve essas instituições, lugares de espaços de trabalho compartilhados,  espaços
populares de inovação, todos esses ambientes… parques científicos, tecnológicos, que
a gente tem três aqui na cidade, necessitam um trabalho do poder público que permita
que  realmente  a  efetividade  da  integração  de  todos  resulte  em  algo  construtivo,
porque o sucesso de cada um é o sucesso de todos.

Para vocês terem uma ideia da importância disso, eu falando do ponto de vista
da  Unicamp  só,  existem hoje  1,174  mil  empresas,  chamadas  “empresas  filhas  da
Unicamp”, que surgem pela Unicamp. Essas empresas geram 35 mil empregos e esses
empregos... e essas empresas estão basicamente quase que 50% delas na cidade de
Campinas. Pelo fato de elas terem formação aqui, ter a infraestrutura para poder estar
aqui,  elas  estão  aqui.  Com  o  faturamento  direto...  quando  eu  falo  direto,  só  o
faturamento direto deles é de r R$ 17 bilhões por ano. 

Imaginem para todas as pessoas que eles pagam, que também consomem, que
criam serviços, a cadeia disso resulta? Há valores que podem ser multiplicados até por
cinco  desse  valor.  E  isso  aparece de  onde? Da necessidade e  da  oportunidade de
transformar conhecimento em objetos, em mudanças de processo, em modernização e
aí a atração de investimentos para a cidade.

Bom tudo isso para nós, e a gente sabe, é muito lógico, e estendendo ainda um
pouco mais, quando eu falo melhoramos serviços públicos padronizando em todos os
pontos:  atendimentos  na  saúde,  na  educação,  no  próprio  trânsito  da  cidade,  no
urbanismo,  você tem a  ideia  de  cidades inteligentes,  tudo  isso  tem que  chegar  à
população, não é? E a população perceber que a cidade... que isso faz bem a ela e ela
pode ser capacitada e fazer parte desse programa. Então isso para nós é uma missão. 

Agora é impossível fazer isso sem ter uma estrutura mínima na Prefeitura que
possa conduzir, nós não queremos criar uma coisa muito grande, mas uma estrutura
mínima que vai fazer parceria com organizações sociais, vai fazer parcerias com outras
instituições que podem conduzir isso de uma forma mais eficiente, mas a gente tem
que ter um mínimo para poder coordenar, para poder direcionar, para poder alinhar,
inclusive, os anseios da população e desse ecossistema com o poder público, inclusive,
através do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Então essa proposta é basicamente para criar essa estrutura mínima necessária
para  que  a  gente  possa  conduzir  a  cidade  realmente  nesse  sentido  de  trazer  a
tecnologia e inovação e economia do desenvolvimento, que é o caminho moderno de
que  as  grandes  cidades  vão  para  o  desenvolvimento  sustentável.  Não  há  dúvida
quanto a isso. Então essa que é a proposta. 

Além  do  que  a  mudança  do  nome,  ela  é  icônica,  porque  ela  mostra  que
Campinas  não  simplesmente  assiste  isso  acontecendo  no  mundo,  mas  ela  está
entrando,  está  participando nisso e  dizendo:  tecnologia  e inovação é fundamental.
Entendeu? E não basta também o conhecimento ficar só nas bibliotecas, só dentro das
universidades,  só  nas  instituições,  ele  tem que  ser  transformado,  na  verdade,  em
condição de vida, em melhor condição de atendimento à população e oportunidade
para fazer as pessoas crescerem e se capacitarem e trazer o crescimento econômico.

Então essa que é a ideia do projeto que está sendo trazido para apreciação, e
acho muito importante que a população tenha essa noção e cobre esse tipo de ação do
poder público no sentido de... Olha, Campinas é uma cidade moderna, ela tem tudo
para ser uma cidade moderna e é isso que vai fazer ela crescer moderna, sustentável e
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com base no conhecimento. 

Essa que é… que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, senhor Newton,
secretário-adjunto,  o braço direito — digamos assim — da secretária  Adriana Flosi.
Muito obrigado.

Eu  gostaria  de  agradecer  a  presença  do  senhor  Airton  Salvador,  diretor  da
Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Muito obrigado, senhor
Airton; e mais uma vez a Kelly Correia.

Passo  a  palavra  então  ao  vereador  Luiz  Rossini,  nosso  secretário,  líder  de
governo,  para  ver  se  tem  algum  questionamento  após  as  apresentações...  O  seu
microfone... Isso.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Eu acho que as explicações tanto da secretária
quanto  do  secretário  adjunto  aí,  o  professor  Newton,  elas  mostram importância  e
necessidade  de  fazer  essa  adequação  que  não  é  só  apenas  na  nomenclatura,
ampliando o nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social também para
Secretaria de Tecnologia e Inovação, incorporando essa que é uma das missões aí que
essa  secretaria  deve  desempenhar.  Para  isso,  o  projeto  traz  a  criação  de  cargos,
alteração da estrutura administrativa, que seria importante que a secretária pudesse
falar  porque  está  criando  um  cargo  de  diretor,  dois  cargos  de  coordenador
departamental, duas funções gratificadas de chefe de setor.

Sempre quando vem esses projetos na Câmara, a gente tem uma parte dos
vereadores que criticam, que batem essa criação de cargos, principalmente quando
são cargos de indicação que são comissionados. A gente vê que alguns cargos eles
podem  ser,  sim,  indicados  pela  secretária,  pelo  diretor,  de  pessoas  que  venham
contribuir com a Prefeitura e tem também funções gratificadas de chefe de setor, que
me parece que  essas  devem ser  exercidas  por  servidores  de  carreira.  Apenas  dar
uma… prestar esclarecimento disso, da necessidade dessa criação, eu acho que está
óbvia, mas é bom para a gente ter elementos, inclusive para defender isso no processo
de votação.

Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Obrigado, vereador Luiz Rossini.

Eu passo a palavra à secretária Adriana Flosi.

SRA. ADRIANA FLOSI: Tudo bem.

Bom. Acho que, por tudo isso que a gente colocou, demonstra a necessidade de
a gente ter a estrutura para ter pessoas qualificadas. Como o vereador Luiz Rossini
muito bem colocou, as duas funções de chefia de setor são exercidas por servidores de
carreira, então são setores de carreira que a gente estaria colocando nessas funções,
mas as duas... são duas coordenadorias e uma diretoria, a diretoria seria uma pessoa
obviamente que tivesse a capacidade para poder… qualificação para poder contribuir
aí nessa estrutura explicada por mim, pelo professor Newton, e obviamente o apoio
sempre de a gente ter… que você tem uma diretoria, tem que ter um coordenador,
pelo menos um coordenador,  para que possa estar uma estrutura mínima de início
para que a gente possa exercer esse trabalho da maneira como foi aí já exemplificado.
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A segunda coordenadoria, da chefia de setor, é da área administrativa porque
aqui  a  área  administrativa  ela  nunca  foi  estruturada,  a  gente  não  tem  estrutura
nenhuma. E na medida que foram criados, principalmente o programa Recomeça com
o fundo de aval e uma estrutura bastante grande de todo o suporte que nós vamos ter
que dar com relação a isso, então nós tivemos um aumento muito grande de demanda
não só no programa do Recomeça, que é o do fundo de aval, assim como também nas
estruturas que partem desses fundos que foram criados e que nós vamos ter que estar
fazendo a gestão disso tudo.

Então,  a gente não tem gente suficiente  hoje para poder fazer esse trabalho,
então era importante que a gente tivesse, no mínimo,  um coordenador e a ideia não
é...  inclusive,  hoje  quem… as  pessoas  que  exercem  essas  funções  aqui  são  todos
servidores de carreira, então nem para que a gente traga pessoas de fora para que a
gente  possa,  de  fato,  ter uma estrutura  para  poder  suportar as  demandas  que  a
secretaria criou e coisas que nós criamos no ano passado. Então, foram criados leis de
estruturas no ano passado e que a gente não teria capacidade de suportar o arquivo
que a gente tem de estrutura hoje aqui.  A gente tem uma estrutura bastante enxuta
aqui na secretaria, nós temos 27 pessoas no total, então uma secretaria muito enxuta
e a gente produz um volume de coisas bastante  importante, grande, para ajudar a
mostrar  a  cidade não só aqui dentro do nosso território,  mas fora daqui  também, de
forma internacional, com nossa área de cooperação internacional. Temos a área de…
não  só  de  comércio  e  do  serviço,  mas  também  a  área  rural  de  [ininteligível],
cooperação internacional e comércio exterior.

Então,  são  muitas  demandas  que  a  gente  tem na  secretaria  sem estrutura
absolutamente nenhuma, do ponto de vista da organização administrativa. Então, na
medida em que a gente criou muita coisa, nós fizemos aí… trabalhamos muito forte no
PDI,  criamos aí  todo um programa de… projetos para serem executados esse ano,
projetos que não existiam aqui na secretaria, a gente não tinha projeto quando a gente
chegou aqui no ano passado, não tinha projetos a serem executados e também não
tinha orçamento, por conta disso.

Esse ano  [ininteligível], o ano passado nós criamos tudo isso… e para que a
gente possa executar,  a gente precisa de estrutura. Então, é muito importante que
tenha esse olhar… obviamente a defesa seria absolutamente essa, do ponto de vista
do trabalho que a gente deseja executar aqui para a nossa cidade de Campinas, e que
a  cidade  mais  é  que  merece  isso,  que  a  gente  possa  entregar  o  melhor  para  o
[ininteligível] aqui, que a gente possa trazer cada vez mais desenvolvimento, possa
trazer cada vez… seja cada vez mais atrativa para que a gente possa trazer mais
empresas, ajudar a viabilizar as empresas na nossa cidade e, dessa forma, a gente
sabe que as empresas trazem empregos.

É sempre dentro dessa ótica que a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho.
Espero ter esclarecido. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Sim, esclareceu. 

O  vereador  Luiz  Rossini mandou  uma  mensagem  aqui,  falou  que  se  sente
contemplado,  que  ele  precisou  dar  uma  saidinha,  mas  logo  ele  volta  para  a
[ininteligível] audiência aí.

Secretária, eu gostaria de agradecer a senhora, ao senhor Newton, ao Airton, a
Kelly, o Marcos, todos vocês que colocaram à disposição. Nós colocamos também à
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disposição  dos  munícipes  através  da  TV Câmara,  através  do  portal,  para  que  eles
pudessem tirar as dúvidas.  Como não houve pergunta,  acredito que foi  muito bem
explicado e esclarecido, está bom?

Antes de  encerrar,  eu gostaria  de  agradecer  mais  uma vez  a  secretária  de
desenvolvimento econômico da Prefeitura Municipal de Campinas, secretária Adriana
Flosi, pela presença e pela exposição.

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

Declaro,  então,  encerrada a 11ª  Audiência  Pública,  por  meio do  Sistema de
Deliberação  Remota,  promovida  pela  Comissão  de  Constituição  e  Legalidade.
Agradeço, então, ao Airton, Adriana Flosi, Newton Cesário, Kelly e Marcos e a todos os
assessores do Cerimonial aqui da TV Câmara.

Muito obrigado.

– Audiência encerrada às 11 horas e 14 minutos.

[fim da transcrição]

          Higor Diego

PRESIDENTE
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