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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: Muito  obrigado a todos. Bom
dia.

Agradeço primeiramente a Deus essa oportunidade, agradeço também aos 33
vereadores que confiaram essa responsabilidade para presidir essa audiência pública;
agradeço o presidente da Comissão de Legalidade aqui da Câmara, o vereador Carmo
Luiz, que também me concedeu essa oportunidade.

Meu nome é Higor Diego, estou em meu primeiro mandato. Estamos desde as
9h da manhã aqui [falha do áudio] algumas audiências. Sejam muito bem-vindos.

Primeiramente  [falha do áudio] de deixar aberto para todo o público que nos
assiste, a participação; você que nos acompanha pela TV Câmara ou você que nos
acompanha pelas  redes sociais  da  TV Câmara,  no  Facebook ou  no  YouTube,  você
entrando no site campinas.sp.leg.br, você vai se deparar com um banner, nesse banner
clica, preenche um formulário, vai chegar aqui no nosso WhatsApp, eu faço a leitura do
seu questionamento, dúvida, elogio, reclamação.

E, para isso, nós contamos hoje aqui com o secretário José Tadeu Jorge, que é o
secretário municipal de Educação; e também contamos com o Ary, que é o diretor da
Fumec, que está aí com uma equipe de peso, uma equipe grande — muito obrigado,
Ary, um abraço para todos vocês —; e gostaria de agradecer a Kelly e o Marcos, que
são os assessores ali da Secretaria Municipal de Justiça, que estão representando o
nosso secretário de Justiça. 

Então, caso haja alguma pergunta, a equipe está a postos aqui, está bom?

Então para iniciar, gostaria já de início abrir a palavra ao nosso secretário José
Tadeu Jorge para explanar um pouco sobre o projeto de lei.
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Secretário, bom dia. O senhor tem a palavra. Obrigado.

SR.  JOSÉ TADEU JORGE:  Bom dia,  vereador  Higor  Diego; bom dia,  meus
colegas da Fumec, saudados aqui em nome do diretor executivo Ary; bom dia, Kelly e
Marcos,  da  Secretaria  Municipal  de  Justiça;  bom  dia  todas  as  pessoas  que
acompanham essa audiência pública que destaca um tema muito importante para a
educação de Campinas.

Vou  fazer  aqui  uma  rápida  introdução  e  que  pode  e  deve  ser  depois
complementada pelos meus colegas da Fumec.

Todos nós sabemos que a educação no Brasil, e Campinas não é diferente, traz
muitos desafios a serem enfrentados e eu vou destacar três desses desafios que são
muito relevantes para Campinas e que estão diretamente relacionados com o projeto
de lei que justifica essa audiência pública.

Que desafios são esses? Primeiramente dar conta do deficit de atendimento da
educação infantil que existe em Campinas. Esse deficit vem caindo ao longo do tempo,
mas ainda tem números  significativos,  estamos  atualmente com a necessidade  de
atender  uma  lista  de  espera,  ainda  não  contemplada  nas  nossas  creches  de
aproximadamente 3,2  mil  crianças. Portanto,  esse é um problema a ser enfrentado
para cumprir o dispositivo constitucional  que  atribui ao município a responsabilidade
para  a  educação  infantil  e  também  para  atender  ao  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente, que coloca  a  possibilidade de a criança estar  em uma creche como um
dever  e um direito... um dever do município  e um direito da  criança.  Essa situação
portanto precisa ser equacionada o mais rapidamente possível.

O  segundo  desafio  que  eu  quero  destacar  está  nas  metas  dos  planos  de
educação, está na meta do Plano Municipal de Educação, assim como está também no
Plano  Estadual  de  Educação  e  no  Plano  Nacional  de  Educação,  que  é  aumentar  o
número de escolas de ensino fundamental que ministrem a educação integral, ou seja,
mais tempo na escola com um projeto de aprendizagem mais eficiente, ou seja, além
de mais tempo na escola, algo que produza uma educação mais concreta, mais ampla
e eficiente para as nossas crianças.

E  o terceiro  desafio  — esse mais  recente — é o  de minimizar  os impactos
provocados pela pandemia.  Pandemia trouxe vários  impactos negativos que já  são
possíveis de serem detectados nas nossas escolas e nas nossas avaliações. 

Para  superar  essas  três  questões,  para  enfrentar  esses  três  desafios,  nós
precisamos coisas muito concretas: resolver a questão do deficit e conseguir atender o
direito de toda criança de estar em uma creche, necessita de que construamos escolas
e  em um número  bastante  significativo,  nós  precisamos  construir,  no  mínimo,  14
escolas de educação infantil  para conseguir dar conta de colocar todas as crianças
cujos  pais  desejem que  elas  estejam na  escola,  nos  nossos  centros  de  educação
infantil.  Então  há  a  necessidade  urgente  de  construir  pelo  menos  14  escolas  de
educação infantil.

Para criar  mais escolas em tempo integral,  como é que faz isso? Ampliar  o
horário de funcionamento de uma escola de fundamental significa que nós precisamos
ter uma outra escola, se a escola está funcionando em dois  períodos para que as
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crianças tenham a oportunidade de estarem nos dois períodos na escola, eu preciso de
uma outra escola para deslocar um dos períodos e, portanto, a cada escola, eu vou
gerar duas escolas de educação integral. 

A conclusão é a mesma, para conseguir atingir esse objetivo, nós precisamos
construir mais escolas de ensino fundamental. 

As metas que o Plano Municipal de Educação fixa nos exigem construir, pelo
menos, mais seis escolas de educação infantil nos próximos três anos, contando com
esse de 2022, para que possamos atingir a meta estabelecida pelo Plano Municipal de
Educação.

Então novamente a solução desse desafio, a maneira de enfrentar esse desafio,
é a construção de escolas de ensino fundamental, as nossas EMEFs, pela nomenclatura
de Campinas, da nossa secretaria.

E  para  combater  os  efeitos  negativos  provocados  pela  pandemia  na
aprendizagem das nossas crianças é necessário que usemos todos os recursos que
pudermos  para  fazer  com que  esses  impactos  sejam  minimizados  e,  se  possível,
totalmente  superados.  Para  isso  nós  precisamos  encontrar  e  estamos  apontando
metodologicamente, pedagogicamente para isso, soluções que agilizem o aprendizado,
que agilizem o processo educacional.

E aquilo que se apresenta como solução extremamente relevante e importante
ao lado das ações pedagógicas, é exatamente o de estabelecer uma sistemática, uma
metodologia de mediar  o  processo educacional  através de tecnologias,  não apenas
tecnologia da informação, mas qualquer tecnologia que possa ajudar, apoiar que essa
recuperação daquilo que ficou como deficiência de aprendizagem na pandemia possa
ser superada. Para isso, nós precisamos implantar ou aperfeiçoar, algumas coisas já
foram feitas, elas precisam ser melhoradas, mas precisamos implantar mais processos
e mais infraestrutura que permitam fazer a educação mediada por tecnologia ser algo
do cotidiano das nossas escolas.

E,  além disso, como a tecnologia evolui  muito rapidamente, nós precisamos
manter essas tecnologias atualizadas, então essa ação deve ser uma ação contínua ao
longo dos próximos anos.

E, com isso, nós chegamos ao cerne desse Projeto de Lei 16/2022, que agrega
à Fumec competências e atribuições que possam nos ajudar a viabilizar essa maneira
de enfrentar esses três grandes desafios que a educação de Campinas tem pela frente.
Assim como já existe no nível federal o FNDE, assim como já existe no nível estadual o
FDE,  a  ideia  é  que  a  Fumec  tenha  competência  e  atribuição,  por  demanda  da
Secretaria Municipal de Educação, a tarefa de execução da construção das escolas que
nós  necessitamos,  tanto  de  educação  infantil  quanto  de  ensino  fundamental  e
eventualmente, também, a possibilidade de nos apoiar na execução de aquisição de
soluções tecnológicas e de manter a atualização dessas soluções tecnológicas ao longo
dos próximos anos.

Como  esses  investimentos  são  muito  altos,  são  muito  significativos,  se
introduzíssemos  isso  na  estrutura  da  Prefeitura,  nós  criaríamos  um gargalo  nessa
estrutura  que  não  conseguiria  certamente  nos  atender  com a  velocidade  que  nós
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precisamos para resolver essas três questões tão importantes para a educação de
Campinas.

Então, basicamente o que está posto é que nós tenhamos um braço auxiliar da
Secretaria de Educação, através da Fumec, para dar conta efetivamente de cumprir
essas metas que estão estabelecidas; construir, no mínimo, 14 escolas de educação
infantil; no mínimo seis escolas de ensino fundamental e nos apoiar em toda a ação
relacionada com o nosso projeto de educação mediada por tecnologia para mitigar os
efeitos provocados pela pandemia no processo de aprendizagem das nossas crianças.
Então, todas aquelas ações que estão propostas no PL vão exatamente nesse sentido.

Para  finalizar,  eu  só  gostaria  de  lembrar  e  enfaticamente  que  a  Secretaria
Municipal  de Educação e Fumec já  trabalham  em  sintonia juntas há muito tempo.
Então essa parceria que já é histórica, seria ainda mais estreitada com as providências
que  o PL viabiliza para que nós consigamos efetivamente acelerar  a  qualificação da
educação no município de Campinas.

Vereador Higor Diego, acho que essa introdução eu gostaria de aportar e claro
os meus colegas lá da Fumec podem fazer os complementos que julgarem importantes
em relação a essas minhas colocações.

Obrigado, por enquanto.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR HIGOR DIEGO: Secretário,  muito  obrigado,
viu? Foi muito claro, muito transparente, objetivo, como sempre.

Aproveitando que a gente tem um tempinho aqui, gostaria de dizer, secretário,
que o pessoal da Fumec, eu tenho acompanhado de perto, nós estamos terminando a
construção ali no Campo Grande da Ceprocamp, um prédio lindo, maravilhoso, assim...
Vai ser o melhor prédio ali  do Distrito do Campo Grande. Uma coisa de qualidade,
bonita e de excelência que a gente já sabe. Então… o que a Ceprocamp tem... E perto
da Casa do Cidadão, foi feito também ali pela Fumec, no Distrito Ouro Verde; agora
vocês estão estudando a construção no Campo Belo, mas, enquanto isso, levaram o
ônibus  para  lá  de  maneira  volante,  que  a  gente  fala,  o  serviço  está  sendo...  Os
moradores do Campo Belo entraram em contato com meu WhatsApp, meu gabinete,
estão adorando aquela estrutura do ônibus, confortável,  com ar condicionado, uma
ideia fenomenal.

Eu creio que dentro… como eu sou do mesmo partido do prefeito, então a gente
participou ali da construção de algumas coisas do plano de governo, eu acompanhei
bem de perto nisso e eu creio que a Fumec conseguiu já colocar eu acho que 100%, se
não for isso, quase 100%, do que o prefeito colocou em seu plano de governo, colocou
já em funcionamento.

Então o senhor — muito sábio como sempre  — falou: “Ah é? Está muito fácil,
vou dar um pouco mais de responsabilidade para vocês que aqui a parada é mais em
baixo”. Então vão tocar novas funções, novas... vão ter novas responsabilidades, e que
eu creio que se seguir e continuar da mesma forma, na mesma linha, que eu tenho
recebido… Porque o vereador é o elo mais próximo ali da população no dia a dia, e se a
gente continuar nessa pegada que o senhor, juntamente com o Ary e a equipe dele,
estão colocando na gestão, a gente vai ter sucesso nessa nova organização pretendida
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pelo senhor, pelo prefeito.

Então eu passo… só gostaria de fazer essas minhas considerações, geralmente
quando eu faço a presidência, eu evito de fazer as minhas considerações, mas nesse
caso, eu não poderia de deixar clara a minha opinião também porquanto vereador.

Agradeço a presença do vereador Luiz Rossini, que está aqui também presente
acompanhando. Muito obrigado. 

Vereador Luiz Rossini, o senhor tem a palavra por gentileza.

SR.  VEREADOR  LUIZ  ROSSINI: Está  bom.  Eu  estou  chegando  aqui  na
Secretaria de Habitação, que eu tenho uma reunião, mas [falha do áudio] 

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO: Senhor...  Vereador,  entrou
[falha do áudio] repete para gente, por [falha do áudio] 

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Não... Cumprimentar o vereador Higor Diego,
que preside essa audiência pública [falha do áudio] nos comentários, cumprimentar o
professor Tadeu, que fez uma exposição brilhante, que elucidou muito a importância
dessa transformação da Fumec, que aliás cujo objeto institucional já foi aprovado pelo
conselho e essas adequações são importantíssimas.

Quando nós votamos em primeira discussão, eu mencionei, inclusive, que esse
modelo  já  é  experimentado,  usado  tanto  pela  União  quanto  pelo  [falha  na
transmissão]  como  um braço  auxiliar  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  pode,
primeiro,  tirar  daquela  concorrência  nos  processos  licitatórios  em que  a  secretaria
[falha na transmissão] secretarias, muitas vezes isso dá uma lentidão nos processos,
então  a  Fumec,  podendo  ter  capacidade,  autonomia  para  isso,  pode  dar  mais
celeridade [ininteligível] uma ampliação, como foi dito, além dessa questão de adquirir,
enfim, equipamentos, ferramentas tecnológicas para aprimorar o modelo e o processo
de educação da nossa cidade.

Eu  acho  que  é  importante,  é  uma inovação,  atende  a  uma realidade,  uma
necessidade  do  município,  ampliar  esta  que  já  faz  um  papel  e  tem  uma  missão
importantíssima  [falha na transmissão] erradicação do analfabetismo de oportunizar
que pessoas adultas principalmente, até adolescentes que não concluíram o ensino
fundamental na idade necessária possam fazê-lo posteriormente no avanço dos [falha
na transmissão]… Então, hoje a Fumec é muito reconhecida e é um patrimônio na área
de educação, [ininteligível] só vai engrandecer a Fumec.

E  é  importante,  talvez  o  professor  possa  depois  só  comentar,  é  que  essa
reestruturação implica também reorganização administrativa do quadro administrativo,
extinguindo cargos, criando outros, mas sem redundar em aumento de despesa, mas é
uma ação importante de gestão inovadora para que a Fumec possa ajudar a Secretaria
de Educação que se concentre nos projetos pedagógicos, na qualidade do ensino, de
cuidar  bem das  nossas  crianças,  seja  educação  infantil,  do  ensino  fundamental,  e
valorizar, capacitar os [falha na transmissão]… tire um pouco essa atribuição, passando
por  uma  outra  [ininteligível] que  é  uma fundação  pública  municipal  que,  se  tiver
estruturada, pode cumprir mais esse…

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: É. Nós tivemos um problema
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na conexão do líder de governo, vereador Luiz Rossini, se ele conseguir restabelecer,
nós passamos a palavra para ele, mas eu acho que ficou bem compreendido.

Gostaria de, mais uma vez, colocar à disposição do cidadão que nos acompanha
através  das  redes  sociais,  através  do  YouTube ou  da  TV  Câmara,  entra  no  site
campinas.sp.leg.br,  ali  você  vai  se  deparar  com o  banner  para  você  fazer  alguma
pergunta. Está bom?

Está à disposição do cidadão.

Vereador Luiz Rossini, se o senhor estiver nos ouvindo e gostaria de completar
aí. Está bom? Só o finalzinho que sua conexão caiu.

SR.  VEREADOR LUIZ  ROSSINI:  Eu  acho  que  esse  projeto  ele  tem  uma
característica inovadora adaptada com a Fumec [falha na transmissão] necessidades à
realidade do município e fortalecer essa parceria de ser um braço auxiliar mesmo da
Secretaria de Educação que passará a ter mais tempo, dedicação na parte pedagógica,
melhorar a qualidade do ensino, do acolhimento da educação infantil e fundamental,
capacitação  dos  professores;  e  essas  funções  de  caráter  mais  administrativo,
complementar, a Fumec certamente terá condições de desenvolver com competência e
maestria.

É isso.

E nós vamos defender esse projeto na Câmara.

Obrigado.

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

Eu gostaria aqui de agradecer a presença do Wanderley e inclusive parabenizá-
lo, ontem foi o dia aí do repórter, ele é um jornalista – não é? – o Wanderley, assessor
do vereador Cecílio Santos. Muito obrigado. Ele justificou que o Cecílio Santos foi para
um outro compromisso e pediu para transmitir uma pergunta aqui do vereador Cecílio
Santos. Então, vou ler para você, tá? Tanto o pessoal da Fumec como o secretário, se
puder esclarecer a dúvida, eu agradeço.

“Quero trazer uma questão em nome do vereador Cecílio Santos, que é a
criação de cargos de gerência, gestão na rede, mas sem a ampliação dos
cargos de professor, coordenação pedagógica e direção de escola, que é
uma grande necessidade da rede. Se puder colocar essa questão para
que a Secretaria Municipal de Educação possa comentar e esclarecer.

Aproveito  para  cumprimentar  a  todas  as  pessoas  que  participam  da
audiência.”

Está combinado, então, Wanderley? Muito obrigado, está bom?

Desde já, eu passo, então, secretário, para o senhor ou para a Fumec. O senhor
que comanda a partir daí.

SR. JOSÉ TADEU JORGE: Eu só gostaria de fazer uma rápida observação, acho
muito importante que o pessoal da Fumec possa se manifestar sobre isso, mas eu
preciso dizer que são coisas diferentes o que nós estamos falando. 
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A rede de escolas e principalmente os profissionais da educação que a rede
conta  nas  suas  escolas  de  educação  infantil  e  do  ensino  fundamental,  toda  essa
questão  de  pessoal,  é  completamente  independente  da  Fumec,  e  em  nenhum
momento, o projeto de lei propõe que a Fumec tenha qualquer tipo de inserção nas
questões de pessoal da rede municipal de educação. A Fumec tem as suas escolas,
tem os  seus  cursos,  de  uma maneira  que  os  profissionais  são  independentes  dos
profissionais da Secretaria de Educação.

Então  as  questões  dos  cargos  da  Secretaria  de  Educação,  isso  está  sendo
tratado pela Secretaria Municipal  de Educação, sem relação com a Fumec, com as
outras  instâncias  da  Prefeitura  no  sentido  de  criação  de  cargos…  Nós  estamos
encaminhando um projeto de lei para criação de mais cargos de vice-diretor; e essa
questão não está diretamente relacionada com o PL que nós estamos apreciando.

Mas  acho  que  seria  importante  o  pessoal  da  Fumec  complementar  com as
mudanças de cargos da estrutura da Fumec, que são recursos humanos da Fumec, que
não se misturam com os da Secretaria Municipal de Educação.

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

Então... a palavra o Ary, da Fumec, juntamente com a tropa de elite ali. 

SR. ARY JAMES PISSINATTO: Bom dia a todos, vereadores.

Obrigado  [falha do áudio] pela participação;  obrigado, vereador Luiz Rossini;
obrigado, professor Tadeu, pelas palavras, e pela parceria, e pela confiança, e ao nosso
presidente.

Eu queria colocar...  a questão da reestruturação vem sendo estudada desde
2021 na Fumec e, na verdade, nós estamos trabalhando no sentido de realmente ser
um braço  da  Secretaria  de  Educação,  um braço  que  vai  atender  as demandas  da
Secretaria de Educação.

A questão dos nossos cargos é: nós estamos fazendo uma avaliação interna,
um estudo interno que nós conseguimos trabalhar e aproveitar, inclusive, os nossos
funcionários  concursados.  Então  nessa  estruturação,  a  demanda  externa  é
insignificante perto do que será proporcionado aos nossos funcionários concursados. 

Nós estamos criando para os nossos funcionários concursandos em torno de 56
cargos que eu posso até, de uma forma pragmática, colocar uma pequena história, se
o senhor permitir, presidente. 

Nós tínhamos um agente que já está aqui na Fumec há anos e, por contingência
da vida, teve que prestar concurso para poder ter o seu sustento, e descobri que ele é
um engenheiro elétrico que já passou por grandes empresas, pessoa maravilhosa, e
que vai fazer parte desse conjunto que nós estamos proporcionando em funções e que
será premiado também com um desses cargos.

Então  assim, o que nós estamos fazendo  aqui  na Fumec é privilegiar todo o
nosso pessoal, da mesma forma que o professor Tadeu está fazendo na Secretaria de
Educação, estamos  valorizando  os  nossos  funcionários,  valorizando  os  nossos
funcionários concursados, e aí, sim, não teremos nenhum problema em atender essas
demandas,  demandas  essas,  como o professor  Tadeu colocou,  essas  crianças,  nós
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temos aí  em torno de 3.800 crianças que nós precisamos construir essas creches e
atendê-las.

Sabe, eu acho que essas crianças estão em vulnerabilidade, ele não pode ficar,
o poder público, alheio a essa situação.

Então, esse trabalho conjunto entre a Secretaria de Educação e a Fumec vai
proporcionar que essas crianças possam ter educação, alimentação e virar um grande
cidadão do mundo.

Eu queria agradecer, [ininteligível] e queria agradecer ao nosso líder de governo
e presidente por essa oportunidade e agradecer mais ainda aos nossos funcionários
que estão aqui brigando pela Fumec, acho que isso é muito importante dentro da área
pública.

Muito obrigado, Higor Diego.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Obrigado... Ary, não é?

Ao  secretário,  eu  gostaria,  secretário,  se  o  senhor  tem  mais  alguma
consideração ou o Ary, porque, sanado as dúvidas aqui do cidadão, dos vereadores, se
caso não houver alguma consideração final necessária, tanto da Kelly como também do
Irineu, do… a Kelly representa a Secretaria de Justiça, se não tiver, eu já dou por
encerrado aqui o papel dessa audiência pública e fico à disposição.

SR. JOSÉ TADEU JORGE: Só agradecer, vereador Higor Diego, agradecer pela
oportunidade  de  nós  estarmos  tratando  desses  temas  tão  relevantes.  O  senhor
vereador  fez  referência  ao plano  de governo  do prefeito  Dário  Saadi,  todas  essas
questões estão colocadas no plano de governo e também ressaltar algo que o Ary citou
que  desde  que  nós  assumimos,  estamos  trabalhando  no  sentido  de  atingir  o
cumprimento dessas ações que estão propostas lá no plano de governo apresentado
ainda antes das eleições, então agradecer muito pela oportunidade e esse trabalho,
parte dele, se viabiliza através da aprovação do PL 16.

Então, um apelo enfático à Câmara e aos vereadores para que aprovem esse
projeto  de lei  que transformado em uma legislação,  certamente será alicerce para
avançarmos muito no cumprimento das necessidades e da qualificação da educação de
Campinas.

Quero  agradecer  também  ao  vereador  Luiz  Rossini  pelas  colocações;  aos
colegas da Fumec, à  Kelly, ao Marcos; agradecer pela pergunta, pela colocação feita
em nome do vereador Cecílio Santos por parte do Wanderley e agradecer às pessoas
que nos assistiram, nos ouviram e que certamente podem ter essas informações e a
certeza de que o trabalho pela educação de Campinas junto com a Câmara será em
benefício da população de Campinas que certamente será uma cidade melhor, com
cidadãos bem formados.

Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Obrigado.

Senhor  Ary, o  senhor  ou alguém da equipe do senhor  gostaria  de fazer  as
considerações finais? Está contemplado?
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SR.  ARY  JAMES  PISSINATTO: Higor  Diego,  obrigado  pela  participação.
Obrigado.  Faço das minhas palavras as palavras do professor  Tadeu. Obrigado.  No
apoio  da  construção  desse  PL  pelo  pessoal  da  Secretaria  da  Justiça  que  está  aí
presente,  Kelly e  Marcos  Candian,  queria  agradecer  muito.  E  agora  peço  a vocês,
vereadores, que [ininteligível] oportunidade para que a gente possa trabalhar para a
cidade de Campinas e para essas crianças.

Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Kelly, dá uma palavrinha para
a gente? A Kelly está aqui com a gente desde as 9 [horas] da manhã, participou de
todas as comissões junto com o Marcos. Então vai lá.

SRA.  KELLY  REGINA  VALVASSOURA  CORREIA:  Obrigada,  vereador.  Só
agradecer a oportunidade de estar aqui desde as 9h da manhã, foi muito bom, foi
muito produtiva essa última audiência;  também só corroborar  a importância  desse
trabalho, a importância da Fumec na contribuição com a Secretaria de Educação. Então
é mais um trabalho executado que a gente tem orgulho e eu tenho certeza que tem
muito a contribuir com o município. 

Então agradeço também em nome do meu colega aqui, doutor Marcos, que está
junto comigo também acompanhando todas essas audiências. Obrigada.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Obrigado, Kelly.

Marcos, doutor Marcos, né? Desculpa. Vai lá, doutor. Acho que interrompemos
um pouquinho a transmissão do áudio do doutor Marcos… Quer usar o da Kelly, doutor
Marcos? Para deixar as considerações? Eu deixo o meu agradecimento, está bom? Por
o senhor estar desde o início… Ah, voltou? Então vai lá.

SR.  MARCOS  PAULO  PINTO  CANDIAN:  Acho  que  agora  deu,  pessoal.
Agradecer,  destacar  a  importância  do  projeto  que  traz  uma  experiência  [falha  do
áudio] dizer que é um prazer ver o pessoal da Fumec todo envolvido, eu tenho certeza
que será uma vitória de todos nós.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, doutor Marcos.

Agradeço  o  secretário,  o  doutor,  professor,  Peter  Panutto,  que  sempre  nos
atende também muito bem. Obrigado a toda a equipe.

Eu  gostaria  então  de  deixar  consignado que  nós  estivemos debatendo  aqui
então  nessa  audiência  pública,  a  12ª  Audiência  Pública,  por  meio  de  sistema  de
deliberação remota, para debater o Projeto de Lei Complementar de nº 16/2022, de
autoria  do  Prefeito  Municipal,  que  “Altera  a  Lei  Complementar  nº  188,  de  27  de
dezembro  de  2017,  que  'dispõe  sobre  a  Fundação  Municipal  para  Educação
Comunitária - FUMEC', e a Lei Complementar nº 85, de 4 de novembro de 2014, que
'dispõe sobre a extinção, criação e redesignação de cargos e funções da Fundação
Municipal para Educação Comunitária - FUMEC', e dá outras providências”.

Diante das disposições, acredito que tiramos todas as dúvidas relacionadas ao
projeto,  cumprindo  com  o  papel  fundamental  da  audiência  pública  que  é  de  dar
publicidade à matéria e também ouvir os vereadores e a população.
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E declaro assim então encerrada a 12ª Audiência Pública, por meio do sistema
de deliberação remota, promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade.

Muito  obrigado  e  que  Deus  abençoe  a  todos.  Ótima  sexta,  ótimo  final  de
semana.

– Audiência encerrada às 11 horas e 59 minutos.

[fim da transcrição]

 Higor Diego

PRESIDENTE
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