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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 JORGE SCHNEIDER:  Bom dia  a  todos  e  a
todas.

Pedindo as bençãos divinas, declaro aberta a 16a Audiência Pública.

A  presente  Audiência  Pública  é  realizada  pela  Comissão  de  Política  Urbana
conforme preconiza a Lei Orgânica do Município nos termos do § 5º do artigo 85 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas cumulado com o Ato da Mesa nº
09/20 em Ambiente Virtual, através do Sistema de Deliberação Remota deste Poder
Legislativo,  para  debater  o  seguinte  projeto:  PLC  27/2020,  Processo  232.642,  de
autoria do nobre vereador Zé Carlos que “altera o § 3º do art. 13 da Lei Complementar
nº 224, de 10 de setembro de 2019, que ‘dispõe sobre a regularização de construções
clandestinas e irregulares na forma que especifica e dá outras providências’”, a famosa
Lei do Puxadinho.

Informo que essa 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 que a população poderá participar da audiência pública através do
link  disponível na capa do  site www.campinas.sp.leg.br e pelo  Whatsapp número —
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vou ler bem devagar —  97829-3776, repito, 97829-3776, e os vereadores poderão
participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20.

A  Comissão  de  Política  Urbana  é  composta  pelos  seguintes  vereadores:
vereador  Gilberto  Vermelho;  vereador  Carlão  do  PT;  vereador  Fernando  Mendes;
vereador Zé Carlos, presidente desta comissão; e por mim, vereador Jorge Schneider,
que estou, neste momento, presidindo a audiência.

Aliás, quero elogiar a Comissão porque todos os participantes estão presentes.
Estou vendo aqui, todos estão presentes. Parabéns a essa comissão, é um exemplo.

A audiência pública desta data foi publicada no Diário Oficial do Município no dia
21 de agosto de 2020 na página 12.

Agradeço também aos funcionários da Câmara Municipal que estão trabalhando
nesta audiência: o Cerimonial, a TV Câmara e os demais funcionários que estão dando
suporte a esta audiência pública.

A  comissão  efetuou  o  convite  ao  secretário  municipal  de  Planejamento  e
Urbanismo, senhor Carlos Augusto Santoro, conforme convite recebido no dia 20 de
agosto pela secretaria.

E,  antes  de  iniciarmos  a  discussão  dos  projetos  em  pauta,  gostaria  de
estabelecer o horário previsto para essa audiência. Nós iniciamos às 10h pontualmente
com o teto previsível de até as 12h.

Agora, neste momento, eu abro a palavra ao vereador Zé Carlos, presidente
desta comissão e também autor do projeto que, aliás, é um vereador que trabalha
muita nessa questão de urbanismo na cidade de Campinas — quero dar os parabéns a
ele — para que ele possa apresentar também suas considerações e manifestações de
defesa do projeto.

Com a palavra o vereador Zé Carlos.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Bom dia a todos os vereadores. Bom dia aos
telespectadores da TV Câmara, a todos os funcionários da TV Câmara que não medem
esforços para que tudo ocorra nessa audiência pública, e em todas as outras que nós
participamos, dentro da normalidade. Bom dia, presidente vereador Jorge Schneider
que,  neste  momento,  preside  a  16ª  Audiência  Pública,  que  trata  sobre  o  projeto
27/2020, da Lei do Puxadinho.

Senhor  presidente,  senhores  vereadores,  quero  também aqui  parabenizar  e
agradecer a presença de outros vereadores que estão neste momento participando
desta audiência pública.

Senhor presidente, senhores vereadores, quando o prefeito sancionou a Lei do
Puxadinho, ele deu dois anos para que… para aqueles que entrassem com o pedido de
regularização do seu imóvel ou dos seus estabelecimentos tivessem 50% de desconto
nas taxas ou nas multas que ali a hora que ele protocolasse… a partir do momento que
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ele protocolizasse isso na Prefeitura Municipal.

Acontece  que  no  mês  de  fevereiro  para  cá  e,  principalmente,  mais
acentuadamente  no  meio  de  março,  nós  tivemos  essa  pandemia  do  Coronavírus,
consequentemente a Prefeitura passou a atender só através de marcação, através de…
você  tinha  que  marcar  essas  idas  na  Prefeitura  para  que  algum  funcionário  te
atendesse...  seja no protocolo da regularização do puxadinho. Isso demandou uma
morosidade muito grande, todos nós sabemos disso que a Prefeitura hoje ela está
trabalhando com 50%, ou mais até, em regime de home office, então você tinha que
marcar para ser atendido no Departamento de Urbanismo.

E isso prejudicou muitos munícipes que precisam fazer essa regularização, seja
do seu imóvel residencial, seja do seu imóvel comercial.

Então, por isso, senhor presidente, eu apresentei esse projeto para que a gente
adie por mais um ano. Ele venceria agora no final de setembro, então nós estamos…
nós  protocolizamos  esse  projeto  para  que  a  gente  retarde  e  que  o  pessoal,  os
munícipes possam ter  mais  um ano de isenção de 50% da multa  quando ele  der
entrada na regularização do seu imóvel, seja ele residencial ou comercial.

Então  nós  já  fizemos  a  primeira  votação  na  legalidade,  foi  aprovada.  Hoje
estamos  fazendo  essa  audiência  pública,  eu  espero  que  todos  os  vereadores
acompanhem na votação  no Plenário  favorável  a  esse projeto  que vai  trazer  uma
tranquilidade a todos os munícipes que têm esse problema. 

Nós sabemos que essa lei não pode ser uma lei ad aeternum, porque é uma lei
transitória, todos nós sabemos, ela tem início e tem um fim para terminar, entendeu?
Para... de validade e nós não podemos prejudicar a maioria dos munícipes por conta
da pandemia que tudo se adiou no Brasil e no estado de São Paulo e também não é
diferente na cidade de Campinas. 

Por isso, eu peço a compreensão de todos e peço que depois dessa audiência
pública esse projeto venha logo para o Plenário para que a gente possa, através do
voto de todos os vereadores, aprovarmos esse projeto, senhor presidente.

Era isso que eu queria estar discorrendo sobre o projeto do adiamento dos 50%
de isenção da multa para quem protocolizar o seu projeto na Prefeitura Municipal.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Eu agradeço o vereador.
Mais uma vez parabéns pela sua sensibilidade de ajudar a população nesse momento
tão difícil.

Agora é o momento da palavra do Executivo, e nós temos aqui por escrito um
parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU.

“Nosso Parecer é favorável pois, o Projeto de Lei Complementar proposto
dá uma condição de encaminhamento e andamento aos processos, que
não tiveram condições a contento de serem encaminhados, por conta
deste  período de isolamento por  causa da  pandemia  do Corona-vírus

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
4 de 11

C
M

C
T

R
A

20
20

00
01

2

Assinado com senha por JORGE ROBERTO SCHENEIDER.
Documento Nº: 45719-7633 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 16ª Audiência Pública de 2020, realizada em 31 de agosto, às 10h02,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

Covid-19. Sabemos também, a respeito da impossibilidade que diversos
munícipes  tiveram  para  dar  os  encaminhamentos  e  fazerem  os
protocolos, pois também tem havido uma grande morosidade do Poder
Público ao fornecimento de documentos e ao andamento dos processos.

Destacamos  que  este  Conselho  por  inúmeras  vezes  e  em  diversos
encaminhamentos,  declarou-se  contrário  a  existência  de  leis  de
regularização de construções irregulares, e esperamos que esta venha a
ser  a  última,  pois  a  regularização  de  construções  clandestinas  e
irregulares  devem fazer  parte  da Legislação Urbanística  vigente,  bem
como as multas estabelecidas, não devendo haver de tempos em tempos
leis de perdão a irregularidades. Também destacamos, a necessidade da
legislação ser coerente clara e objetiva de acordo com as necessidades
dos cidadãos e da cidade.

Sendo  assim  declaramos  o  parecer  favorável  ao  Projeto  de  Lei
Complementar nº 27/2020.

Campinas, 11 de agosto de 2020. 

Assina: João Manuel Verde dos Santos

Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.”

Está  aí  a  palavra  do  Executivo.  Agora  eu  abro  a  palavra  aos  senhores
vereadores. Aqueles que, porventura, quiserem, o vereador Gilberto Vermelho já pediu
a palavra. Quero, de imediato, agradecer também a presença do nobre vereador Luis
Yabiku, um expert  também na parte de urbanismo, que já foi secretário nessa pasta
também. 

Vereador Gilberto Vermelho, tem a palavra.

SR. VEREADOR GILBERTO VERMELHO: Bom dia, presidente vereador Jorge
Schneider, conduzindo essa audiência. Quero cumprimentar o presidente da comissão,
vereador Zé Carlos, e cumprimentando Vossa Excelência já quero também parabenizar
pela sensibilidade que teve e a importância de estar tratando esse projeto.

Uma  vez,  vereador  Zé  Carlos,  que  nós  estamos  vivendo  em um momento
totalmente atípico da normalidade de qualquer questão socioeconômica, financeira no
nosso país, e Vossa Excelência teve a sensibilidade de fazer com que esse projeto
possa ser prorrogado por mais um período.

E eu tenho conversado com bastantes pessoas que, realmente, tem o desejo,
teriam  vontade  de  fazer  a  sua  regularização  e,  infelizmente,  até  por  problema
financeiro  no  momento,  não  conseguiram  fazer  com  que  ela  possa  estar  regular
perante a Prefeitura Municipal.

E isso sacrifica, com certeza, vereador Zé Carlos, vereador Jorge Schneider, as
pessoas mais humildes, mais simples, que gostam… não dizendo que as outras não
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queiram, mas que sempre se preocupam com essas questões, em deixar as coisas
tudo em ordem, certinho, e no momento essas pessoas estão sendo sacrificadas pela
questão da pandemia.

Então, eu acho que é importantíssimo esse projeto. Quero dizer ao vereador Zé
Carlos que não vai ter dúvida que nós vamos estar aprovando esse projeto, e um
projeto que vai ser bom para a cidade de Campinas.

E  vai  ser  bom também para  o  poder  público,  que  vai  ter  a  oportunidade
também de fazer com que essas pessoas possam, dentro das suas condições aí, em
um prazo mais futuro, possam regularizar a tua situação.

E a cidade quanto mais organizada, mais certinha, é melhor para o município.
Então… e têm muitas  pessoas também que  gostariam de  estar  com o teu imóvel
certinho, tudo arrumadinho, infelizmente não conseguiram. Mas quem sabe com esse
projeto do vereador Zé Carlos nós possamos dar as condições para que as pessoas
possam, realmente, fazer com que os seus imóveis possam ser regulares.

Quero  aqui  também  cumprimentar  os  nossos  amigos,  vereador  Fernando
Mendes,  vereador  Carlão  do  PT,  vereador  Luis  Yabiku.  Cumprimentar  todos  os
vereadores que,  provavelmente,  vão estar  participando dessa importante  audiência
pública.

Essas são minhas palavras iniciais  e parabenizar Vossa Excelência,  vereador
Jorge Schneider, pela condução dos trabalhos dessa audiência.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Obrigado, vereador.

Próximo vereador inscrito é o vereador Fernando Mendes. Vereador Fernando
Mendes, tem a palavra.

SR. VEREADOR FERNANDO MENDES: Bom dia, presidente, bom dia a todos
os vereadores presentes, os funcionários da Câmara, aqueles que nos acompanham aí
nas redes sociais, na TV Câmara.

Eu quero, presidente, ser bem breve, e dizer da importância aí que eu vejo
nessa prorrogação, nessa sensibilidade do vereador Zé Carlos em pedir, em prorrogar
essa atual situação.

Acho que temos aí de um lado uma lei transitória, importante para os munícipes
da  cidade  de  Campinas,  e  de  outro  lado  uma  restrição  social  imposta  por  uma
pandemia, trazendo assim as dificuldades de encaminhamentos e no andamento dos
processos de regularização.

Então  esse  projeto  ele  vem em boa hora,  e  eu vi  aí  no parecer  do  CMDU
também  sendo  sensível,  entendendo  que  um  conjunto  de  forças  para  ajudar  as
pessoas.  Eu  quero  aqui  então  parabenizar  o  vereador  Zé  Carlos  pela  iniciativa,  e
desejar  que  nós  venhamos  ter  aí  uma  boa  audiência  pública.  Cumprimentar os
vereadores  que  já  estão  presentes,  todos  os  presentes,  e  também  aqueles  que,
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certamente, irão fazer… irão participar conosco.

São essas as minhas palavras iniciais e uma boa Sessão.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Muito obrigado, vereador.

O próximo vereador inscrito é o vereador Luis Yabiku, tem a palavra.

SR. VEREADOR LUIS YABIKU: Bom dia, senhor presidente; bom dia, demais
vereadores. Eu vi aqui, também, no chat já está a postos o nosso secretário Santoro,
seja bem-vindo… os técnicos do Urbanismo…

Somente  para  ratificar  todas  as  palavras  que  os  vereadores  que  me
antecederam falaram, a respeito dessa iniciativa do vereador Zé Carlos de prorrogar
esse prazo, é extremamente importante. 

Eu tenho conversado com vários contribuintes aqui na cidade que estão com o
processo  em andamento  no  Urbanismo,  mas  expliquei  e  continuo  explicando  que
devido à pandemia houve um pequeno atraso, isso levou a essa prorrogação que é
muito  bem-vinda,  é  necessária.  Ao  mesmo  tempo  eu  tenho  conversado  com  os
técnicos do Urbanismo, especialmente a doutora Sonia, que tem nos atendido muito
bem e tirando algumas dúvidas para que esses processos, do Puxadinho, cheguem ao
final  atendendo  toda  a  população  que  tem essa  necessidade  de  regularizar  o  seu
imóvel. Vamos à audiência. E eu digo que contem com o meu voto no projeto-lei —
viu, vereador Zé Carlos, quando isso chegar à Câmara —, para que isso seja definido
de uma vez por todas.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Muito obrigado, vereador.

O próximo vereador inscrito é o meu amigo vereador Carlão do PT. Por favor.

SR.  VEREADOR  CARLÃO  DO  PT:  Bom  dia,  senhor  presidente,  senhores
vereadores, cumprimentar todos os colegas que estão participando dessa audiência
pública  e  parabenizar  a  iniciativa  do  vereador  Zé  Carlos,  que  eu  acho  que  é
extremamente importante que a gente amplie esse prazo para que outras pessoas
possam ser beneficiadas.

Eu queria, senhor presidente, propor para que a Comissão de Política  Urbana…
Nós podíamos, junto ao presidente vereador Marcos Bernardelli, propor uma campanha
de divulgação da Câmara Municipal para que os munícipes possam saber que essa lei
existe, que eles podem ter acesso. 

Eu acho que a gente podia fazer  um cartaz,  um boletim, alguma forma de
divulgação para que a gente botasse nas regionais, colocasse em todas as lojas de
material de construção, onde for possível a população ter acesso para que a gente
possa massificar essa informação. 

Eu tenho impressão que muitos moradores ainda não sabem da existência desta
lei e acabam não procurando. Eu acho que seria extremamente importante que nós
pudéssemos  intermediar,  divulgar  isso  para  o  conjunto  da  sociedade  em nome da
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Comissão de Política Urbana.

É isso, senhor presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Muito obrigado, vereador.

E,  de  fato,  nós  precisamos  mesmo fazer  a  divulgação  porque  a  população,
muitas vezes, no seu dia a dia, não sabe dos direitos que tem de se aproveitar desse
momento para regularizar o seu imóvel, que é o sonho de muita gente.

Agora quero passar  a  palavra,  já  que nem um vereador  mais  está  inscrito,
quero passar ao vereador Zé Carlos. Um minutinho só.

Vereador Zé Carlos, tem a palavra.

SR.  VEREADOR ZÉ  CARLOS:  Senhor  presidente,  senhores  vereadores,  eu
gostaria aqui de fazer um complemento à fala do nobre vereador Carlão do PT. Foi
muito feliz nessa sugestão, vereador Carlão do PT.

Eu  gostaria… Nós vamos fazer, através da Comissão de Política Urbana, um
requerimento para que isso seja divulgado nas redes sociais, na Câmara Municipal, e
pedir  também para  que  o  senhor  prefeito  municipal  faça  a  divulgação,  já  que  a
Secretaria de Comunicação da Prefeitura dispõe de recursos para esse fim.

Agora, o secretário Santoro está aí acompanhando e representando o Executivo
nessa audiência pública… A única coisa que nós precisaríamos saber se a prefeitura
tem condições de atender porque se fizermos uma divulgação em massa desse projeto
da  Lei  do  Puxadinho,  e  visto  que  em  Campinas  existem  muitas  —  muitas  —
construções clandestinas ou irregulares, e isso o secretário sabe bem disso, para ver
se a prefeitura  tem estrutura suficiente  para receber  os munícipes que irão até  a
Prefeitura e aí nós teríamos que esperar um pouco mais, por isso que eu estou pedindo
esse adiamento prorrogando esse prazo de vencimento dos 50% de desconto dessa
multa  para  que  pós-pandemia  a  Prefeitura  se  estruture  para  fazer  o  recebimento
desses munícipes que vão até… que irão até a Prefeitura para fazer o cadastramento
da regularização da sua construção irregular ou clandestina.

Então eu acho que o secretário, ele pode nos dizer, nos orientar, a respeito
disso.

Era isso que eu tinha que dizer e depois eu volto para mais esclarecimentos,
senhor presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Obrigado, vereador.

Muito embora todos os prazos sejam contados a partir do protocolo, né? Então
o munícipe tem que protocolar dentro do prazo, por isso que o senhor está, inclusive,
dando mais um ano para que haja o protocolo, e a Prefeitura tem que fazer a lição de
casa sim. Isso, nós vamos cobrar isso, porque é um benefício à população e  é um
benefício  para  a  própria  Administração,  porque  toda  a  regularização  surge  efeito
prático de legalidade e é isso que a Prefeitura tem que procurar.
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Agora eu passo a palavra a Rafael Ottaviano. É assessor da Secretaria Municipal
de Assuntos Jurídicos que aqui representa o nosso secretário Peter Panutto, secretário
municipal de Assuntos Jurídicos. 

Rafael, tem a palavra.

SR.  RAFAEL  SAIDEMBERG OTTAVIANO:  [falha  na  transmissão] bom dia
todos.

Na verdade, eu só gostaria de parabenizar o vereador Zé Carlos pela iniciativa,
foi  bastante  sensível  a  essa  questão  da  pandemia  que  acabou  atrapalhando  a
apresentação dos requerimentos de regularização desses imóveis, e nós acreditamos
que essa matéria vai ajudar bastante a população. 

Então o Executivo só tem a parabenizar o vereador.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Eu agradeço ao Rafael. E
o Rafael também como membro do Poder Executivo vai ajudar a cobrar, inclusive, o
bom funcionamento,  porque  a  recepção  da  Prefeitura  para  esse  tipo  de  projeto  é
essencial em qualquer tempo, principalmente agora em um tempo especial como esse
quando nós estamos dando à população a chance de fazer a sua regularização.

Eu, inclusive, particularmente, tenho que fazer da minha casa, já entrei com a
documentação.

Agora nós vamos ouvir o secretário Santoro, secretário de Urbanismo, que ele
pode inclusive dialogar com o vereador Zé Carlos.

Tem a palavra, secretário. Pode falar, secretário, a palavra é do senhor.

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: [falha na transmissão] 

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Acho que ele não está--

SR.  CARLOS AUGUSTO SANTORO:  Presidente,  vocês  estão  me  [falha  na
transmissão] 

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER:  Sim, estamos ouvindo,
pode falar.

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: [falha na transmissão] palavra comigo? 

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Pode falar, pode falar.

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: [falha na transmissão] presentes [falha na
transmissão] pela  oportunidade,  vereador  Zé  Carlos  parabéns  pela  [falha  na
transmissão] demais  vereadores  [falha  na  transmissão] em  geral  [falha  na
transmissão] para  a  ação  [falha  na  transmissão] isso  [falha  na  transmissão] país
passando  [falha na transmissão] dever. Eu acho que  é hora  [falha na transmissão]
mais essa ação [falha na transmissão] 

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JORGE  SCHNEIDER:  Eu  agradeço  ao
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secretário,  inclusive,  o  vereador  Zé  Carlos  levantou  a  preocupação  dele  da
estruturação da Secretaria para receber todos esses processos, e eu disse que, sim,
que  em tempos  normais,  nós  já  temos  que  ter  a  Prefeitura  capaz  de receber,  e
principalmente nesse tempo. Nós confiamos que o senhor terá uma estrutura para
receber todos esses processos, para que nós possamos ver uma Campinas legal e
arrecadando aquilo que tem que ser arrecadado. Está bom, secretário?

Eu agradeço a presença do senhor. 

E algum vereador tem mais alguma consideração a ser feita? Não tem pergunta
nenhuma.

Devido  ao  tema  ser  um  tema  unânime,  bom para  Campinas,  bom para  o
munícipe, bom para a Administração, não chegou nenhuma pergunta, porque todos
ficaram muito bem saciados, esclarecidos, quanto ao objetivo do projeto do vereador
Zé Carlos. Como não existe nenhum vereador mais que queira falar, mais uma vez eu
pergunto, se alguém tiver, quiser… pode se manifestar.

Vereador Zé Carlos, por favor.

SR.  VEREADOR ZÉ  CARLOS: Senhor  presidente,  senhores  vereadores,  eu
quero aqui agradecer a todos os vereadores que participaram. 

Eu gostaria de dizer, como o vereador Luis Yabiku disse, eu também fui muito
procurado nesses tempos por conta da pandemia através de “zap”, de telefone celular,
pedindo para que esse projeto fosse aprovado o mais rapidamente possível por conta
da pandemia, que muita gente tinha dificuldade em ir para a Prefeitura, porque só
atende com agendamento, e isso dificultou a vida dos munícipes aqui da nossa cidade.

Mas como o vereador Luis Yabiku, eu acredito que todos os vereadores têm sido
cobrados para que esse projeto fosse avante, dando mais um ano aí de desconto de
50%, para que nenhum cidadão campineiro fosse prejudicado.

Então  eu  quero  agradecer  aqui  a  manifestação  do  secretário  municipal  de
urbanismo e também de planejamento, o secretário Santoro; ao Peter Panutto, através
do seu indicado para representá-lo aí. E vamos pedir para que o presidente paute logo
esse projeto, para que não haja atraso na tramitação desse projeto, para que todos os
munícipes se sintam contemplados e vão até a Prefeitura fazer o seu protocolo de
regularização.

Então, senhor presidente, era isso o que eu queria dizer.  Agradeço a todos,
agradeço  principalmente  ao  senhor,  por  ter  aceito  essa  missão  de  presidir  essa
audiência pública com muita galhardia.

Agradecer  aos  membros  da  comissão:  vereador  Fernando Mendes,  vereador
Gilberto Vermelho, vereador Fernando Mendes, vereador Carlão do PT que não tem
faltado  a  nenhuma reunião.  Um abraço  a  todos  vocês,  saudades  de  todo  mundo,
porque  esse  distanciamento  social  nos  traz  muita  saudade  dos  amigos,  daquela
convivência presencial aí na Câmara Municipal.
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Um grande abraço a todos, obrigado a todos os telespectadores. Mas tenho
certeza, presidente, que a maioria nem fez pergunta, porque eles estão esperando a
aprovação desse projeto com muita ansiedade. Um grande abraço a todos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Muito obrigado, vereador.
Eu também estou preocupado com a data, porque nós temos… estamos no dia 1º de
setembro, e nós temos até o meio do mês para habilitar esse projeto para que seja
votado, porque no final do mês vence o prazo primário do projeto.

Então nós vamos sim, a comissão ela tem que fazer um relatório, uma reunião
com o relatório, para habilitar esse processo, e vamos cobrar da nossa presidência a
urgência desse… não a urgência, mas a necessidade de uma certa urgência para que
nós possamos fazer a votação, para que cada campineiro que necessite desse projeto
possa se habilitar e fazer a sua parte.

Ninguém mais inscrito. Eu agradeço a Deus, agradeço também ao vereador Zé
Carlos, ao vereador Fernando Mendes, ao vereador Carlão do PT e ao vereador Gilberto
Vermelho, porque nós conseguimos… e o vereador Luis Yabiku, nós conseguimos estar
aqui os cinco vereadores da comissão para deliberarmos esse projeto tão importante.

E mais uma vez, parabéns, vereador. O senhor representa sim esta Câmara,
esse segmento e muitos outros segmentos, porque nós queremos que cada vez mais
esta Câmara seja representada por pessoas como o senhor, vereador Zé Carlos.

Muito obrigado. Declaro aqui encerrada, às 10h31, a presente audiência pública.

Deus vos abençoe e tenhamos todos um bom dia.

– Audiência encerrada às 10 horas e 31 minutos.

[fim da transcrição]

 Jorge Schneider

PRESIDENTE
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