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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 LUIZ CIRILO: Em ato contínuo, eu já abro a
21ª Audiência Pública. 

Informo a todos que essa 20ª[sic] Audiência Pública foi devidamente publicada
no Diário Oficial  no município de Campinas no dia 23 de setembro de 2020, onde
devemos  analisar,  iniciar  uma  reflexão  do  PLC  40/2019,  com  emenda,  Processo
230.662,  de  autoria  do  prefeito  municipal,  que  "altera  dispositivos  da  Lei
Complementar  nº  189,  de  08  de  janeiro  de  2019,  que  institui  o  Plano  Diretor
Estratégico.

Quero registrar aqui a presença dos vereadores Rodrigo da Farmadic e vereador
Carlão  do  PT;  destacando,  como  fiz  na  audiência  pública  anterior,  a  presença  do
secretário de  Urbanismo, Carlos Santoro; do presidente da Cohab,  Vinícius Riverete,
que  é  o  presidente  da  Cohab de  Campinas;  quero  registrar  aqui  que  visualmente
consigo ver a diretora Sônia; a Fernanda, que está auxiliando o secretário Santoro; e
também, acreditando que está presente ainda a Ester, que auxilia todo o trabalho da
Secretaria de Urbanismo.

Eu passo a palavra, na sequência já, para o secretário Carlos Santoro para que
ele possa fazer as considerações iniciais ao PLC 40/2019.

SR.  CARLOS AUGUSTO SANTORO: Presidente,  demais  membros da  Mesa,
quem participa, as demais equipes.
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Da nossa parte, esse projeto não há problema algum, é isso que se precisa
fazer, estamos plenamente de acordo, nossa equipe já discutiu e são... corresponde o
Plano  Diretor,  que vieram também de demandas  do Ministério  Público  para aquele
acerto final do Plano Diretor, então nada a acrescentar.

Da nossa parte felicitamos o bom senso, como é sempre bem-vindo e sempre
acatado por parte dos vereadores em torcer pela situação do município, independente
de situação política ou partidária.  É um projeto importante,  porque ele modifica e
consolida um plano diretor, que vem produzindo ótimos efeitos na vida do munícipe.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  LUIZ  CIRILO: Agradeço,  não  há  tanta
complexidade, até porque esse projeto, essa discussão da 21ª Audiência Pública é para
que a gente altere… nós estamos tratando das discussões das APGs e UTBs, o que não
há tanta complexidade. Porem, é exigência da própria Lei Orgânica do Município que
quando nós viermos a tratar, discutir, informar a população, através de uma audiência
pública, para que iniciemos um processo de discussão.

Passo então ao presidente da Cohab, Vinícius Riverete… Acho que um corte de
sinal do secretário de Habitação e presidente da Cohab, Vinícius.

Eu quero registrar aqui que o vereador Luiz Rossini tem entrado e saído do ar
aqui, e também o Irineu Vicente da Secretaria Institucional, acompanhando a presente
audiência pública. Então ficam as considerações e os registros aos citados.

Vereador Luiz  Rossini  está virtualmente já  sendo visualmente visto aqui  por
nós.

Eu não estou tendo contato com o presidente da Cohab, mas eu confesso a
todos,  é  uma  exigência  da  própria  lei  que  façamos  essa  audiência  pública,  é
importante.

Eu gostaria de passar a palavra ao vereador Carlão do PT, que é um vereador
que tem defendido com brilhantismo a causa popular, em especial, de uma maneira
geral, a causa social, para que possa fazer as suas considerações. Vereador Carlão do
PT.

SR. VEREADOR CARLÃO DO PT: Bom dia novamente, presidente; bom dia,
secretário  Santoro;  Vinícius;  cumprimentar  aqui  a  Sônia;  a  Fernanda  [falha  na
transmissão] projeto é importante para regulamentar um dos artigos do Plano Diretor
e que vai, com certeza, esperamos que ele auxilie no sentido de a gente poder garantir
e  priorizar  essa  demanda  tão  grave  que  nós  temos  na  cidade  que  é  os
empreendimentos de interesse social e com isso a gente vai andar, mas eu não tenho
questionamento  em relação  a  este…  a  este  projeto.  Quero  estudar  ele,  inclusive,
melhor para discussão quando ele for para a pauta, mas eu, a princípio, não tenho
nenhuma objeção neste momento.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Agradeço ao vereador Carlão do
PT.
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Eu quero já passar a palavra, na sequência, ao presidente da Cohab, secretário
também, Vinícius, mas eu quero lembrar a todos que caso queiram vocês poderão
fazer  suas  colocações  ou  perguntas  pelo  WhatsApp:  (19)  97829-3776;  ou  pelo
Facebook,  como  também  pelo  e-mail da  Câmara,  que  é:
comunicacao@campinas.sp.leg.br.

Presidente Vinícius, presidente da Cohab Campinas.

SR.  VINÍCIUS  ISSA  LIMA  RIVERETE: Luiz  Cirilo,  eu,  na  verdade,  esse
projeto  de  lei,  esse  40/2019,  eu  não  vejo  nenhuma  possibilidade  aí  de  eu  me
posicionar com relação a ele porque eu acho que a Habitação em si não participou
dessa questão, então eu não tenho nenhuma objeção. E parabenizo aí essa mudança,
eu acho que vai ser muito importante para o município.

Eu só quero fazer uma observação, que eu acho que é importante, sobre o
projeto. Eu sei que você já encerrou a audiência anterior, mas acho que é importante
só falar que… — e frisar isso — do Projeto 45/2020. O único objeto de alteração desse
projeto, a única função dele é para que a Cohab Campinas possa fazer a aprovação de
empreendimentos  de  interesse  social  faixa  3.  E  aí,  o  que  é  que  eu quero  frisar?
Respondendo agora ao vereador Carlão do PT.

Vereador, já existe uma Lei Municipal, 13.580 de 2009, que diz quem tem que
ter incentivo fiscal nos empreendimentos de interesse social. Então, só dizendo que
esse projeto de lei de hoje não é para falar de incentivo, é só para que a Cohab possa
fazer a aprovação de empreendimento de interesse social. A lei que limita incentivos
na cidade  de  Campinas  já  existe  desde 2009 e  são  os  empreendimentos  até  seis
salários mínimos, que são vendidos para as famílias até seis salários.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Ótimo.

Eu agradeço. Eu agradeço. Eu quero ver se… eu quero que o… peço ao vereador
Rodrigo da Farmadic se quiser fazer qualquer questionamento, ele ou o vereador Luiz
Rossini,  que  se  posicione  com o  polegar  querendo  de  forma  positiva  ou  não,  ao
contrário.

Vereador Rodrigo da Farmadic.

SR.  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC: Senhor  presidente,  está  me
ouvindo?

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Estou ouvindo. Bom dia.

SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Presidente, bom dia. Bom dia a
todos  aí  que  estão  hoje  participando  da  audiência  pública,  os  secretários,  os
vereadores.

Eu não consegui acompanhar porque eu estava… um dado momento eu estava
sem som aqui também, não sei quem está presente.
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Mas, nesse projeto especificamente eu me abstenho de… de participar, de fazer
qualquer colocação, eu acho que... eu dei uma lida nele aqui e ele é importante para a
cidade  e  eu  acho  que  nós  devemos  aprová-los  ele  em breve  aí  na  Câmara,  em
Plenário.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  LUIZ  CIRILO: Perfeito.  Agradeço  sua
participação, vereador.

Cuidado com o trânsito aí.

Um abraço.

Vereador Luiz Rossini.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Está me ouvindo?

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Bom dia, vereador. Bom dia.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Apenas dizer que esses dois projetos de lei,
na verdade, eles visam aprimorar a nossa legislação municipal com o propósito de dar
agilidade na tramitação e aprovação dos projetos de habitação de interesse social.

Nós temos que usar a estrutura, o esforço, o know-how técnico que a Cohab já
desenvolveu e colocar isso a serviço da população que hoje de… [ininteligível] classe 3
aí,  vamos  falar  assim,  da  fase  residencial,  para  tentar  acelerar  os  projetos  e
disponibilizar  com  uma  velocidade  maior  empreendimentos  que  atendam  a  essas
famílias.

Então, o intuito dos dois projetos é aprimorar e fortalecer a legislação municipal
para dar segurança jurídica e celeridade na tramitação dos projetos habitacionais de
interesse social.

É isso, senhor presidente. 

Então,  um  abraço  ao  secretário  Santoro  e  ao  secretário  Vinícius  que  têm
cumprido um papel importante na administração. Um abraço.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  LUIZ  CIRILO: Agradeço  ao  vereador  Luiz
Rossini, que é líder do governo.

E quero fazer apenas uma observação ao presidente da Cohab e presidente…
que sua manifestação sobre a audiência pública, sobre a 20a audiência pública… nós
estamos, que estamos no meio da 21ª… está totalmente harmônico com a situação
que vivemos hoje, excepcional, não há qualquer óbice a isso, até porque eu entendia
naquele momento, e mantenho esse posicionamento até que altere… que todos em
comum aqui pretendemos a mesma coisa, porém, há necessidade de reflexões e isso é
o que está fazendo com que a audiência  pública  seja,  realmente,  o  fim a que se
destina, é que se discuta. Então, foi importantíssima a sua colocação agora.

Quero lembrar a todos que as perguntas podem ser enviadas.
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E sobre a 20a audiência pública… é que nós estamos fazendo audiência pública
e  nós  estamos tendo  muita  dificuldade  de  comunicação,  mas,  dentro  do  possível,
estamos tentando dar a todos o direito de fala, mas quando eu termino uma audiência
pública,  às  vezes,  a  pergunta  está  vindo  via  WhatsApp,  via  site,  e  o  cidadão,  o
munícipe,  não  pode  sair  prejudicado,  razão  pela  qual  nós  estamos  ainda  na  21a
audiência pública.

Porém,  chega  uma  pergunta  do  Lúcio  Rodrigues.  Ele,  de  forma  muito
respeitosa,  ele  faz  a  seguinte  colocação:  “Bom  dia  a  todos.  O  meu  nome  Lúcio
Rodrigues e cumprimento os senhores vereadores e secretários. Estou ouvindo esta
audiência e compreendo perfeitamente, porém, os cuidados devemos ter, esse projeto
é importante. A faixa 1, faixa 2 e faixa 3… na faixa 3, por ser de interesse social, o
cidadão não deve… imóvel além do interesse solicitado porque se não já se trata de
comércio e não de interesse social”.

Desculpe, a colocação foi feita de uma maneira que dificulta um pouco uma
interpretação,  mas  eu  vou…  como  é  obrigação  da  minha  parte,  na  condição  do
trabalho… é uma colocação muito importante. Como é simples e curta, eu peço licença
aos senhores para que eu possa ler novamente e que a gente possa compreender 

“Bom dia a todos. O meu nome Lúcio Rodrigues e cumprimento os senhores
vereadores e secretários. Estou ouvindo esta audiência e compreendo perfeitamente,
porém, os cuidados que devem ter… esse projeto é importante: a faixa 1, faixa 2 e
faixa 3… Na faixa 3, por ser de interesse social, o cidadão não deve ter imóvel”  —
acredito eu — “além do interesse solicitado por não se tratar de comércio e não de
interesse  social.  Essa  é  uma  questão  de  fiscalização  e  gestão  do  projeto.  Mesmo
encerrada a discussão, gostaria que chegasse ao secretário Santoro e ao Vinícios, da
Cohab”.

Então, como nós estamos de forma virtual, presente o presidente da Cohab-
Campinas,  Vinícius,  presente o secretário de Urbanismo e Planejamento,  secretário
Santoro,  fica  já,  então,  lido  diretamente  aos  senhores  para  vocês  tenham  esse
conhecimento do posicionamento de um munícipe de nossa cidade.

Quanto à 21a audiência pública, como não houve… houve uma anuência, assim,
sobre a importância de se discutir o PLC 40/2019 com emenda, Processo 230.662, de
autoria do prefeito municipal, que "altera dispositivos da Lei Complementar nº 189, de
08 de janeiro de 2019, que institui o Plano Diretor Estratégico".

Como  não  houve,  assim,  muita  complexidade  na  análise,  eu,  de  forma
tranquila, sem qualquer processo de aceleração, eu encerro a 21a audiência pública
agradecendo a presença do vereador Rodrigo da Farmadic, vereador Carlão do PT, o
secretário de Urbanismo Carlos Santoro e o presidente da Cohab Vinícius Riverete.

Caso  algum questionamento  seja  enviado,  eu,  no  ato  contínuo  da  próxima
audiência pública, eu posso até voltar e fazer a observação ou colocação que foi feita.
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Quero,  por  derradeiro,  também registrar  a  presença  aqui  do  vereador  Luiz
Rossini, que está presente também no encerramento dos trabalhos.

Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a 21ª Audiência.

– Audiência encerrada às 10 horas e 36 minutos.

[fim da transcrição]

SR. VEREADOR LUIZ CIRILO

PRESIDENTE
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