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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 FILIPE MARCHESI: Bom dia a todos.

Quero agradecer, primeiramente, todos os que estão presentes, todos que nos
assistem pela TV Câmara; a secretária Eliane Jocelaine, secretária municipal de Gestão
e Desenvolvimento de Pessoas; também o vereador Luiz  Rossini,  líder de  governo,
todos os que estão aqui nos ajudando para que esta sessão remota possa acontecer de
forma bem clara a todos.

Então, nós estamos começando a 5a Audiência Pública nos termos do inciso VIII
do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas cumulado com o
Ato da Mesa nº 07/20 e com o Ato da Mesa nº 01/2022, Audiência Pública, a se
realizar  hoje,  no  dia  17  de  março  de  2022,  quinta-feira,  exatamente  às  10h,  em
Ambiente Virtual, através do Sistema de Deliberação Remota, para debater o seguinte
Processo:  Projeto  de  Lei  Complementar  –  PCL  nº  13/2022,  processo  235.733,  de
autoria do prefeito municipal, que "altera a Lei Complementar nº 64, de 16 de abril de
2014, que "fixa as atribuições dos cargos em comissão que especifica e dá outras
providências", e o anexo II da Lei Complementar nº 301, de 22 de abril de 2021, que
'extingue e cria cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento, todos de
livre provimento e exoneração, fixando suas atribuições e requisitos, extingue e cria
funções gratificadas e revoga parcialmente dispositivos da LC n° 64, de 2014, com a
redação que lhe foi dada pela LC n° 90, de 2014, e outros atos normativos municipais,
e dá outras providências'".

Queremos informar também que você pode estar mandando as suas mensagens
através  do site www.campinas.sp.leg.br e também pelo  WhatsApp (19) 3736-1397,
está aí o link para vocês, se quiserem, enviar mensagens e perguntas para nós.

Gostaria, então, de convidar para explanar esse projeto e dar as considerações
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iniciais… Primeiro, passar a palavra para o vereador Luiz Rossini para dar as boas-
vindas a todos. Vereador.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Bom dia, vereador Filipe Marchesi, presidente
da  Comissão  de  Administração  Pública  que  preside  esta  audiência  pública,
cumprimentar  nossa secretária Eliane Jocelaine. Eu não consigo olhar por aqui quem
mais está participando, mas cumprimento a todos. Era para dar as boas-vindas.

Esta audiência pública cumpre o objetivo, obviamente, que é o de compreender
a  necessidade,  os  objetivos  e  a  intenção  desse  projeto  de  lei  que  é  voltado  à
valorização  do  servidor  de  carreira,  reorganizando,  melhorando,  aprimorando  a
estrutura e a modelagem das funções gratificadas. Então, nossa expectativa é boa.

Eu  aguardo  aqui  para  depois  a  gente…  depois  da  exposição  da  secretária,
eventualmente, fazer alguma indagação.

Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR FILIPE MARCHESI:  Obrigado, vereador Luiz
Rossini.

Gostaria de passar a palavra para se apresentar também já explanar sobre esse
projeto à Eliane Jocelaine. Bom dia, secretária.

SRA. ELIANE JOCELAINE PEREIRA: Bom dia a todas, bom dia a todos. 

Os meus cumprimentos e agradecimentos ao nosso vereador Filipe Marchesi
que preside esta audiência, meus cumprimentos também ao vereador Luiz Rossini,
agradecendo já a oportunidade. É sempre muito importante que nós tenhamos sempre
esses diálogos. 

Estou aqui mais uma vez feliz em participar da Casa do Povo mesmo de forma
virtual e poder explanar as intenções dessa propositura,  já justificando que eu estou
de máscaras porque eu estou ao lado do nosso diretor Airton, então estamos ocupando
o mesmo espaço e, preventivamente, estamos aqui utilizando as máscaras.

Bom, de início, acho que, dizer que tem havido uma preocupação muito grande
do prefeito Dário  não só com as políticas públicas diretamente voltadas à população,
mas em reorganizar a administração pública e valorizar o servidor público, como bem
pontuado pelo vereador Luiz Rossini. 

Essa  tem sido  uma  prática  desde  2021,  quando  o  prefeito  assumiu  a  sua
gestão,  iniciou  o  seu  governo.  Uma  série  de  ações  internas  de  reorganização,  de
melhoria dos serviços públicos, de melhoria de benefícios para os servidores públicos,
mas também iniciativas  que  possam corresponder  ao  dinamismo da  administração
pública nos últimos anos.

Sabemos que as alterações estruturais da administração pública ocorreram já
há mais de dez anos, muitas secretarias tiveram um crescimento nas suas atividades e
na complexificação das suas atividades, que uma vez olhadas pela administração do
prefeito Dário, surge a necessidade de fazer uma organização que corresponda, no
âmbito de gestão, a esse processo que, ao longo dos anos, ocorreu sem que houvesse
modificações  estruturais  que  pudessem  dar  vazão  a  essa  necessidade  de  você
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oficializar esses serviços, de ter unidades administrativas correspondentes; e também
cargos  com  as  suas  responsabilidades  atribuídas  que  possam  ser  atrativas  aos
servidores  públicos,  ao  mesmo tempo  em que  isso  possa  trazer  ao  servidor  uma
conotação  direta,  concreta  de  valorização  salarial,  de  reconhecimento  da  sua
experiência, tanto no serviço público,  porque temos muitos servidores já há muito
tempo no serviço público que trazem a sua experiência e podem contribuir mais com o
serviço público, quanto também com aqueles outros que adentram o serviço público
com  qualificações,  pessoas  que  têm,  ao  longo  dos  anos,  tido  as  qualificações
necessárias que precisam ser reconhecidas.

Portanto,  essa  propositora,  ela  tem  como  objetivo  possibilitar  essa
reorganização interna de forma a tornar atrativo que servidores de carreira… estamos
falando então de criação de novas funções gratificadas,  de um número a mais  de
funções gratificadas, uma função que é exclusivamente voltada a servidores públicos
de carreira no sentido de que essa ampliação dessas funções gratificadas possam estar
correspondendo a essa ampliação organizacional realizada nesses últimos momentos,
últimos meses, nas secretarias municipais, nos serviços públicos da Prefeitura, mas
também possa com a criação de um nível a mais dessa função gratificada ter uma
atratibilidade maior desses servidores que hoje não teriam talvez interesse em assumir
responsabilidades mais complexas pelo valor de funções... de nível de gratificação hoje
previsto,  considerando que essas funções,  esses níveis  de função,  inclusive,  foram
instituídos há quase 30 anos. Então sem que houvesse uma mudança de nível.

Então essa propositura visa adequar ao momento presente a tudo que eu falei
anteriormente,  dando a possibilidade de mais  um nível  de gratificação de forma a
atrair  servidores com experiência, servidores com qualificação que possam assumir
ações e funções de responsabilidade mais complexas nesse momento.

Então a propositura aponta um número de 55 funções gratificadas novas a se
somarem às funções gratificadas já existentes e a propositura de uma ampliação de
nível. Hoje nós temos, das funções gratificadas, do nível 1 ao 4, e a propositura então
acrescenta  o  nível  5,  com  uma  diferença  salarial  correspondente  nos  percentuais
progressivos que foram aplicados até aqui, até o nível 4.

E mais uma proposta que é a inserção de um cargo de secretário adjunto na
Secretaria de Justiça em razão da mesma argumentação, da complexidade das ações
que são realizadas naquela secretaria, que ao longo dos anos ganha mais atribuições e
exige também um outro profissional técnico a auxiliar na gestão daquela secretaria.

Essas são as considerações iniciais que motivam a propositura, que, creio eu,
são altamente benéficas ao servidor público, é um reconhecimento ao servidor público
de carreira, como já disse aqui, sempre colocando um norte de que nós tenhamos
também que ter esses servidores cada vez mais valorizados e de forma a interferir
diretamente  na  qualidade  do  serviço  público  prestado  para  a  nossa  cidade  de
Campinas.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  FILIPE  MARCHESI:  Obrigado,  secretária.
Muito bem explicado também.

O Airton,  não  sei  se  ele  está  ao  seu  lado,  a  secretária  falou  se  [falha  na
transmissão] também quer usar a fala para poder fazer alguma consideração?
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SRA.  ELIANE JOCELAINE PEREIRA: Ele  está  dizendo aqui  que  está  bem
contemplado – viu, vereador?

SR. PRESIDENTE VEREADOR FILIPE MARCHESI: Perfeito. Está bom.

Vereador Luiz Rossini.

Lembrando que nós estamos esperando, provavelmente chegará o secretário
também, o Panutto, para poder dar alguma fala… Ele já entrou? Secretário de Assuntos
Jurídicos da Prefeitura.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Secretário de Justiça.

SR. PRESIDENTE VEREADOR FILIPE MARCHESI: Justiça. Perfeito.

Gostaria de passar a palavra – ele está acho que entrando também na nossa
reunião – para poder fazer uso da fala para depois acho que o vereador Luiz Rossini
logo em seguida também… fazer alguma consideração… projeto de lei.

Aguardar um pouquinho, porque deve estar tendo alguma…

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Se quiser, eu posso ir comentando, aí ele--

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  FILIPE  MARCHESI:  Pode  ir  comentando?
Perfeito.

SR.  VEREADOR  LUIZ  ROSSINI: Eu…  nessa  busca  de  reorganização,  de
modernização da estrutura da máquina administrativa pública, a própria Secretaria de
RH, a antiga Recursos Humanos, mudou a terminologia para valorizar isso que é a
gestão do nosso principal  patrimônio, que é o capital humano. E aí não é só uma
mudança  semântica,  mas  é  uma  mudança  também na  ação.  É  tentar,  dentro  da
Secretaria,  hoje  presidida…  — presidida  não,  comandada  — pela  nossa  secretária
Eliane  Jocelaine,  que  é  servidora  de  carreira,  mas  demonstrar  na  prática  a
preocupação do governo em valorizar o servidor de carreira.

É um dado que eu não conhecia, que essa estrutura de funções gratificadas foi
criada há 30 anos e ao longo desse período a cidade cresceu, a Prefeitura teve que
ampliar as suas atuações, a sociedade impôs uma série de transformações do modelo
de gestão, de organização das entidades sejam públicas ou privadas, quer dizer,  o
setor, o serviço público também tem que acompanhar isso que a iniciativa privada às
vezes faz em uma velocidade maior de aprimoramento dos mecanismos de gestão.

E se nós temos hoje quase 50% da receita do município comprometida com
folha de pagamento, nada mais justo e necessário que você tenha uma política de
recursos humanos, de gestão desse capital humano, adequada ao momento da cidade.
A gente percebe na Câmara, no dia a dia, que as demandas de cada secretaria têm
aumentado,  a  complexidade  da  execução  dos  serviços  com incorporação  de  novas
tecnologias  de  informação,  novos  processos,  têm  aumentado  e  obviamente  isso
demanda a capacitação,  a preparação e o reconhecimento do trabalho do servidor
público para que possa assumir esses novos desafios.

Então, essa justificativa, para mim, assim, basta, no sentido de mostrar que
essa é uma medida importante de gestão.
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Eu imagino, secretária, que a formatação da nova tabela com criação de um
novo nível e também essa definição de novas 55 funções gratificadas seja já o fruto de
uma discussão que tenha sido feita com as secretarias, com os próprios servidores.
Então, eu acho que é algo que envolveu também o debate, a discussão interna; assim
como a criação da Secretaria Adjunta, quando foi feita essa reorganização e criou-se a
figura do secretário  adjunto,  porque há algumas secretarias  que reconhecidamente
exigem  do  secretário  um  esforço  maior,  pelo  volume,  quantidade  de  atribuições,
responsabilidades e a Secretaria de Justiça carecia também desse secretário adjunto.

Eu acho que é um pouco isso. Eu não sei se o doutor Panutto já está aí, mas ele
pode falar um pouco nessa linha.

Mas, eu, pessoalmente, compreendo, sou administrador, tenho uma formação
também de  gestão  em administração  pública,  entendo;  e  eu  acho  que  falta  mais
iniciativas como essa no sentido de incorporar na gestão pública também mecanismos,
instrumentos que a gente vê acontecendo na iniciativa  privada.  Hoje,  na iniciativa
privada,  alguém que assume cargos de gerência  ou cargos de confiança,  eles  são
valorizados.  Você  precisa  reter,  inclusive,  esse  que  tem...  esses  servidores,
trabalhadores  que  têm experiência,  que  pode  contribuir  muito  com a  melhoria  da
qualidade dos serviços. Na ponta, a população ganha com isso.

Era isso… era essa a minha consideração, presidente. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR FILIPE MARCHESI:  Obrigado, vereador Luiz
Rossini.

A presença agora é com a fala também do secretário municipal de Justiça, Peter
Panutto.

Por favor, secretário.

SR. PETER PANUTTO: Bom dia a todos.

Inicialmente pedir desculpa pelo pequeno atraso. Eu estava aqui acompanhando
a reunião já na fala da secretária Jocelaine, quando eu fui falar, minha voz não estava
saindo, eu mudei a câmera aqui, então pedindo minhas desculpas iniciais.

Bom dia aí a todas e todos. Meus cumprimentos ao presidente da Comissão de
Administração Pública, vereador Filipe Marchesi; ao nosso líder de governo, vereador
Luiz Rossini; a nossa secretária de Gestão de Pessoas, Eliane Jocelaine, a quem eu
parabenizo desde já pelo excelente trabalho feito nesse projeto de lei, foi a grande
mentora do projeto de lei, com a sua equipe técnica também, com o Airton que está aí
com ela acompanhando a reunião.

Acho  que  com  relação  às  funções  gratificadas,  a  secretária,  com  muita
propriedade,  já  explicou.  Eu só quero,  da minha parte,  justificar  também a nossa
pretensão de criação de um cargo de secretário adjunto na Secretaria de Justiça. Se
apropriando aí da fala do líder de governo, realmente a Secretaria de Justiça ela faz a
interlocução  com  todas  as  secretarias  e  faz  a  interlocução  também  com  órgãos
externos: Tribunal de Contas do Estado, Poder Judiciário, Ministério Público. Então, é
importante que eu, como secretário, ou que a secretaria tenha esse órgão de apoio,
esse cargo de apoio.
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Estou com o meu gatinho aqui atrás aparecendo aqui na reunião, que eu estou
aqui na minha casa.

Então, é importante para que a gente possa dar vazão e garantir a qualidade, a
eficiência nos trabalhos. A gente tem procurado fazer uma organização na Secretaria
de Justiça com a implementação da Procuradoria, o que a gente tem conseguido aí,
modéstia  à  parte,  com  sucesso,  tendo  um  diálogo  muito  salutar  com  os  órgãos
externos,  a gente tem tido um diálogo muito  importante com o Ministério Público,
entendendo a importância do MP, o MP também entendendo a importância da nossa
atuação, da nossa função e reconhecendo e respeitando os nossos atos.

Então, a Secretaria de Justiça hoje vive um bom momento que garante para a
administração  pública  uma  segurança,  uma  tranquilidade  [falha  na  transmissão] e
prevenção de problemas, tem o trabalho de corrigir o que tiver que corrigir, prevenir o
que  tiver  que  prevenir  e,  como  é  uma  secretaria  muito  demandada,  porque  a
Prefeitura nossa ela é gigante, o município de Campinas tem um poderio fenomenal
que quem não está na administração pública não tem conhecimento disso. Então, a
gente tem que estar preparado para dar conta dos trabalhos.

Então, eu fiz… levei esse pleito ao prefeito e ele validou a minha pretensão de
ter um secretário adjunto e eu conto aí com a compreensão e o apoio da Câmara de
Vereadores para aprovar essa proposta.

Muito obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  FILIPE  MARCHESI:  Obrigado,  secretário
Panutto.

Eu também agora gostaria de passar a palavra novamente para a secretária
Eliane  Jocelaine  para  fazer  as  considerações  finais  da  reunião  —  nós  estamos
avançando aqui o horário aqui também —, agradecendo a presença de todos nesta
audiência pública, um projeto tão importante para a nossa cidade. 

Como já foi dito por todos, já fui contemplado até com as falas, o tamanho que
a  nossa  cidade…  com  certeza  milhares  de  funcionários  públicos  espalhados  pelos
quatro cantos da nossa cidade, com certeza essas gratificações, que têm um número
específico, poderão atingir algumas pessoas de cargos de gestão para poder… que eles
possam querer assumir esses cargos para poder atender tão bem a nossa população
nessas partes técnicas mais  aprofundadas  das secretarias  que  serão contempladas
com essas gratificações.

Então, gostaria de passar a palavra para a secretária, desde já agradecendo a
presença nesta audiência pública.

SRA. ELIANE JOCELAINE PEREIRA:  Gostaria  de agradecer  as deferências
que foram feitas a mim pelo vereador Luiz Rossini e pelo secretário Peter Panutto. 

O vereador Luiz Rossini, ele tem sido muito atuante nas questões de política de
gestão  e  desenvolvimento  de  pessoas,  assim  como  o  vereador,  também,  Filipe
Marchesi.  Acho que é importante essa articulação entre o  Poder  Executivo e o Poder
Legislativo no dia a dia e no cotidiano das políticas públicas, afinal, o Poder Legislativo
não tem só uma atribuição fiscalizatória, mas, sim, de articulação, de junção e parceria

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
7 de 9 C

M
C

T
R

A
20

22
00

00
5

Assinado com senha por FILIPE BATISTA MARCHESI.
Documento Nº: 160791-8107 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=160791-8107

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 5ª Audiência Pública de 2022, realizada em 17 de março, às 10h07,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

com o Poder Executivo para pensar e sugerir, também, políticas públicas e ambos os
vereadores têm realizado isso.  O vereador Luiz Rossini, com muita propriedade, tem
acompanhado o trabalho que nós temos proposto para esse novo momento, uma nova
cultura organizacional, já tive a oportunidade de falar um pouquinho isso em sessões
anteriores,  de  projetos  que  já  foram  encaminhados  no  ano  de  2021.  E nós
continuamos com esse objetivo: de cada vez mais valorizar o servidor. 

Sabemos que uma instituição, ela imprescinde que nós tenhamos servidores
participantes dos processos de modernização, de desburocratização, de melhoria, de
aprimoramento  dos  serviços  públicos;  a qualificação  dos  servidores,  ela  é
importantíssima  nas  três  fases  da  vida  funcional  do  servidor;  as  diretrizes  de
aprimoramento  dos  processos de  entrada,  dos  processos de  desenvolvimento  de
carreira,  dos  processos de  qualidade de  vida  e  dos  processos de  desenvolvimento
humano  são  fundamentais  para  que  a  gente  possa  falar  de  qualidade  do  serviço
público e isso é indissociável do cuidado do servidor; e da forma de gestão, da forma
administrativa, trazer esse aprimoramento também correspondente com as mudanças
da nossa cidade para os cargos, para as atribuições dos servidores e também em uma
melhoria  de  ganho  financeiro  para  esses  servidores,  possivelmente,  é  uma  das
estratégias que são  salutares quando a gente fala de instituição, principalmente de
instituição pública.

Também  observando  que  não  haverá  necessariamente  a  utilização  dessas
funções  gratificadas  nos  55 cargos  que  foram criados,  nas  55 funções,  não  serão
necessariamente todas com funções nível 5, isso será uma possibilidade a mais, e a
graduação desses níveis, ela  vai observar a complexidade dentro das pastas, dentro
das  secretarias,  a  necessidade  de  responsabilidade  a  ser  assumida  pelo  servidor
levando  em conta,  sim,  o  perfil  daquele  servidor,  a  bagagem de  conhecimento  e
experiência que esse servidor trará para agregar nesse cargo, então isso é importante
pontuar porque a despesa que foi colocada, ela é uma previsão, mas pode ser que ela,
inclusive, seja menor de acordo com as complexidades que sejam identificadas nessa
graduação de utilização dessas funções gratificadas.

E o secretário Peter  Panutto muito bem explanou as necessidades técnicas da
secretaria, é uma secretaria que tem crescido muito em termos não só de importância,
mas de requisição, de demandas das demais pastas, das demais políticas públicas, tem
um papel absolutamente estratégico para o governo e também para as secretarias,
então, nada mais justo e coerente que tenhamos também essa figura desse cargo para
acrescer  aos secretários  adjuntos já  existentes nessa estrutura; e assumindo esse
compromisso  de  continuar  progressivamente  esse  trabalho  de  valorização  dos
servidores nas diversas dimensões que eu mencionei aqui.

Agradeço mais uma vez à Câmara pela oportunidade desse diálogo, é sempre
enriquecedor que a gente possa dialogar, esclarecer a população sobre as propostas,
principalmente vindas do Executivo, e permanecemos à disposição para os momentos
ulteriores da aplicabilidade assim que — provavelmente, esperamos — tenhamos a
aprovação desse pleito, dessa propositora nesta Casa.

Muito obrigada e um bom dia a todos.

SR. PRESIDENTE FILIPE MARCHESI: Bom dia.
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Secretário  municipal,  o  Peter  Pan  Panutto,  quiser  também  fazer  as  suas
considerações finais?

SR. PETER PANUTTO:  Bom, mais é agradecer mais uma vez e agradecer o
apoio da Câmara de Vereadores, e contar com a compreensão e o apoio da Câmara
para a aprovação desse projeto que é muito importante para a administração pública e
para os servidores também.

SR. PRESIDENTE FILIPE MARCHESI: Obrigado. 

Vereador Luiz Rossini, líder de governo.

SR.  VEREADOR  LUIZ  ROSSINI: Apenas  cumprimentar  mais  uma  vez  o
presidente  da  comissão,  vereador  Filipe  Marchesi;  a  secretária  Eliane  Jocelaine;  o
Airton lá do RH; e também o secretário doutor Peter Panutto.

Eu  acho  que  as  falas  são  sintéticas,  mas  muito  objetivas,  está  clara  a
importância dessa alteração.

E  foi  muito  legal  também conhecer  o  gato  do  doutor  Peter  Panutto,  muito
bonito, não sei o nome dele... não sei se é persa, angorá, mas olha fantástico, só tem
que tomar cuidado para ele não derrubar as coisas aí.

SR. PETER PANUTTO: O nome dele é Levi(F), é um autêntico vira-lata.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Que bom. É isso aí, um abraço. Bom dia.

SR. PRESIDENTE FILIPE MARCHESI: Um abraço.

Mais uma vez agradecer a presença da secretária Eliane Jocelaine; do Peter
Panutto, secretário de Justiça; vereador Luiz Rossini. 

Um projeto tão importante que visa a valorização do servidor público, afinal eles
que estão na linha de frente da nossa cidade.

Então agradecer a presença de todos, todos os amigos aqui que nos ajudaram
da TV Câmara, que estão aqui fazendo com que essa Sessão possa acontecer ao vivo
para toda a população; e agradecer, mais uma vez, todo o meu gabinete, que tem se
dedicado bastante, para que nós possamos atender toda a cidade de Campinas.

Muito bom dia a todos, que Deus abençoe a nossa cidade, um grande abraço.

– Audiência encerrada às 10 horas e 35 minutos.

[fim da transcrição]

 Filipe Marchesi

PRESIDENTE
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