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[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR ZÉ CARLOS: Bom dia a todos.
Eu quero agradecer aqui a presença da Doutora Gisela Tibiriçá, coordenadora da
Secretaria de Planejamento e Urbanismo; também à Raquel de Oliveira João, chefe do
Setor de Planejamento Viário.
Quero agradecer aqui o assessor do vereador Professor Alberto, Marcos
Cardoso; agradecer a presença do vereador Tico Costa, membro dessa comissão;
vereador Marcelo Silva, também membro dessa comissão e o vereador Marcos
Bernardelli, líder de governo.
A presente audiência pública é realizada pela Comissão de Política Urbana,
conforme a Lei Orgânica do município, em seu artigo 35, Inciso IV.
A Comissão de Política Urbana é composta pelos vereadores vereador Gilberto
Vermelho, vereador Luiz Rossini, vereador Marcelo Silva, vereador Tico Costa e esse
vereador, vereador Zé Carlos, presidente dessa comissão.
Essa audiência pública, ela foi publicada no Diário Oficial do Município, dia
16/3/2017, às folhas 45.
Essa audiência é para debater o seguinte projeto: PLC 8/2016, Processo
221.142, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 76, de 18 de julho de 2014, que dispõe sobre o Plano Local de
Gestão da Macrozona 9, Área de Integração Noroeste – AIN, do município de
Campinas.
Esse projeto, ele pretende, através do poder executivo, alterar o inciso II [sic]...
alterar o inciso II [sic] do artigo 15 da Lei Complementar n° 76, de 18 de julho de
2014, que passa a ter a seguinte redação…
Esse é um projeto que foi amplamente debatido nessa Casa, através da
macrozona 9, que já foi aprovada inclusive pelo prefeito, mas que houve ali uma
deficiência no arruamento, nas diretrizes viárias do Parque Cidade, então o governo
está fazendo essa correção através da Secretaria de Planejamento.
Então o projeto vai ficar com a seguinte redação, no seu artigo[sic] XI:
“Implantar ligação da Estrada do Pari até o Parque Cidade Campinas através de
avenida com 24,00 m de largura e ruas locais com 14,00 m de largura.”
Essa alteração pretende garantir a suficiência do sistema viário, a articulação
entre as vias, a harmonização com a topografia, a estética da cidade e a criação de
espaço qualificado.
Então, essa audiência está sendo gravada, e eu vou fazer o seguinte: eu vou
passar para as técnicas aqui, a quem quiser falar sobre essa alteração, porque foi
esquecido quando da apresentação da macrozona 9 que ali tem um sistema viário e
que não foi colocado naquele projeto naquele momento. Mas é uma correção feita.
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Então eu gostaria… Eu vou deixar os técnicos falarem, e depois, se alguém
quiser falar, os vereadores – entendeu? – nós vamos dar três minutos para… Vou dar
cinco minutos para elas, que eu acho que a matéria é simples, não é tão complicada, é
só um ajuste que está sendo feito – a colocação dessa avenida e essas ruas que
circundam –, e depois eu passo três minutos para o vereador, se ele quiser fazer algum
tipo de indagação.
Doutora Gisele. Gisela.
SRA. GISELA TIBIRIÇÁ: Obrigada, vereador e a todos os presentes.
Na verdade, como o vereador muito bem disse, trata-se de uma correção, que
os técnicos já analisaram detidamente, discutiram, e o que eles me informaram,
inclusive os técnicos de planejamento, é que essa alteração vai estar contemplada no
novo plano diretor. Então trata-se de, na verdade, de uma CAM – não é, Raquel? – que
já vinha sendo utilizado de fato e nós estamos formalizando essa questão e corrigindo
uma distorção, como o nobre vereador muito bem disse.
Acho que, do ponto de vista… Acho que não tem maiores, maior complexidade
aqui, o assunto tratado.
E isso vem de encontro à própria atuação da Secretaria de Planejamento, que
continuamente vem revisando essas questões, os viários, vem atualizando a lei, a
situação, de fato, o próprio dinamismo da cidade atendendo às demandas da
população.
Acho que é mais do ponto de vista jurídico, inclusive, que eu sou advogada e
arquiteta. Eu acho que está bem ok, bem dentro das normas pertinentes.
E, do ponto de vista técnico, você tem alguma coisa a falar, Raquel?
SRA. RAQUEL DE
ela é importante, e 24
interligando a CAM-319.
importante, realmente ela

OLIVEIRA JOÃO: Não, já... Na verdade essa interligação,
metros entende-se que é uma via de trânsito rápido,
É uma região que está se adensando e, por ser muito
atende aos parâmetros que a gente está utilizando.

Então nós não temos nada, nenhum óbice, e realmente contempla as
necessidades do município para a região.
SR. PRESIDENTE VEREADOR ZÉ CARLOS: Ok, doutora Raquel. Eu gostaria
de saber se ninguém quer se manifestar; Se a população, alguém da plateia quiser...
Só para vocês entenderem, esse bairro Parque Cidade Campinas, ele está
localizado ali na divisa com Sumaré, perto do, nossa região, região norte da cidade, ao
lado do São Martins e também do...
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
SR. PRESIDENTE VEREADOR ZÉ CARLOS: Não, o Padre Anchieta está um
pouquinho... mas, é na mesma região. Campo Florido. No bairro Campo Florido. E ali
tem um rio que corta ao meio, e essa ligação, eu não sei porque motivo, na época da
discussão da Macrozona 9, ela ficou de fora dessas interligações que serão necessárias.
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E para quem não sabe, a Estrada do Pari é aquela estrada que vai sair em Betel.
É uma vicinal que liga a cidade de Campinas a Paulínia.
Então, eu acho que é de bom alvitre que a gente aprove essa alteração, para
que não fique pênsil a região norte da cidade.
Então, se ninguém quer mais falar nada, eu encerro essa audiência pública às 9
horas e 56 minutos, agradecendo a todo o pessoal da TV Câmara, a toda a assessoria
aqui da Câmara, ao líder de governo Marcos Bernardelli, Marcelo Silva, membro da
comissão e vereador Tico Costa e todos os presentes. E também agradecendo à
doutora Raquel e Marcos Cardoso e também à Gisela Tibiriçá.
Muito obrigado pela presença.

– Reunião encerrada às 9 horas e 56 minutos.
[fim da transcrição]

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.
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