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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: Bom dia a todos.

Iniciamos a 22a Audiência Pública realizada pela Comissão de Constituição e
Legalidade dizendo que esta audiência  pública foi  devidamente publicada no Diário
Oficial do Município de Campinas no dia 23 de setembro de 2020 para que possamos
iniciar uma discussão dentro desta Casa do PLC 44/2020, Processo 232.827, de autoria
do  prefeito  municipal,  que  “disciplina  o  Empreendimento  Habitacional  de  Interesse
Social - EHIS Cohab - e dá outras providências”

Quero registrar aqui a  presença do vereador Rodrigo da Farmadic e vereador
Carlão do PT e também do vereador Luiz Rossini. Quero registrar aqui também, e ficam
os cumprimentos de forma virtual ao presidente da Cohab, Vinícius Riverete e também
do secretário… a presença do secretário Carlos Augusto Santoro, secretário municipal
de Planejamento e Urbanismo.

Quero  destacar  aqui  que  virtualmente  consigo  ver  também  e  faço  os
cumprimentos à diretora da Secretaria de Urbanismo, Sônia, como também a Fernanda
Villaça.  A  Ester  está  presente  ainda  ou  não?  Então  cumprimento,  também,  por
extensão, a Ester, contribuindo para elucidação das discussões. Tudo bem, Ester? Estou
te vendo agora. Obrigado pela presença.

Eu passo já a palavra ao secretário Carlos Santoro para o secretário iniciar a
discussão desse tema. 

Peço ao secretário Santoro… Peço ao secretário  Santoro que possa iniciar  a
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discussão do PLC 44/2020. Secretário? Secretário Santoro? Secretário Santoro?

Vereador Carlão do PT?

Eu pergunto ao presidente da Cohab, Vinícius, se ele tem interesse em fazer
qualquer comentário, discussão sobre esse Projeto de Lei, PLC 44/2020.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE:  Bom,  prezados vereadores, vereador
Luiz  Cirilo,  obrigado mais  uma  vez,  vereador  Carlão  do  PT,  vereador  Rodrigo  da
Farmadic, vereador Luiz Rossini, também agradecer a equipe do Santoro e também ao
secretário Santoro.

Esse projeto de lei, o intuito dele é alterar a nossa lei de EHIS, que hoje é a
184/2017. Esse projeto é justamente para fazer o que o vereador Luiz Rossini disse:
acelerar a aprovação dos empreendimentos de interesse social. 

E o que é importante? Por que é que nós estamos fazendo isso? Porque esse
projeto é de 2017, a Lei de Uso e Ocupação do Solo é de 2018, final de 2018. Então, o
intuito dele foi atualizar, porque depois que nós fizemos esse projeto de lei EHIS-Cohab
nós também tivemos a alteração do Plano Diretor e também da Lei de Uso e Ocupação
do Solo. 

Então, a ideia foi atualizar a nossa lei e criar alguns parâmetros diferenciados
para que a gente possa ter empreendimentos de interesse social com valores menores,
incentivando a construção desse meio para que a gente possa atender a demanda
habitacional. Eu acho que é um projeto inovador. 

O  último projeto  foi  o  184/2017,  foi  aprovado por  unanimidade  na Câmara
Municipal de Campinas, então, agradeço a vocês.

Esse projeto 184/2017 — viu, vereador Luiz Cirilo? —, esse projeto, ele trouxe
já  64  contratos  assinados  da  Cohab  com alguns  empreendedores,  isso  representa
aproximadamente 40 mil unidades habitacionais. Eu estou falando de apartamento de
[R$] 130 mil, apartamentos de [R$] 150 mil, apartamentos de [R$] 180 mil, lotes de
126 metros quadrados, loteamento de interesse social, quase 7 mil, 6 mil casas, casas
de [R$] 130 mil. 

Então, esse projeto de lei, ele vai, justamente, adequar algumas coisas com
relação  à  Lei  de Uso  e Ocupação  do Solo como também criar algumas ferramentas
inovadoras como a questão da vaga, que foi uma questão bastante discutida com o
prefeito. 

Então, acho que ele deve ser aprovado  — acredito eu, gostaria que fosse —
porque vai melhorar a aprovação de empreendimentos de interesse social na nossa
cidade e facilitar a burocracia.

Então acho que é isso. Eu agradeço a todos vocês, mais uma vez. 

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  LUIZ  CIRILO: Agradeço  ao  secretário  de
Habitação, presidente da Cohab, Vinícius.
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Eu quero já passar ao secretário Carlos Augusto Santoro para que ele possa
fazer as suas considerações do PLC 44/2020.

Secretário? Secretário?

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: Pois não. À disposição, presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Muito bom dia.

Eu chamava o senhor já há alguns minutos e acho que nós estávamos sem
comunicação--

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: Isso.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO:--daí o secretário de Habitação,
Vinícius, já fez a manifestação; eu gostaria de ouvi-lo sobre o PLC 44/2020, antes
porém  eu  peço  a  gentileza  de  informar  que,  caso  alguém  interessado  em  fazer
qualquer questionamento, pode fazer esse questionamento via WhatsApp, o telefone é
(19)  97829-3776,  pode  também  pelo  e-mail:  comunicacao@campinas.sp.leg.br  ou
pelo Facebook da Câmara Municipal.

Então  ficam  aqui  as  considerações…  e  pelo  site,  né? Então  ficam  aqui  as
considerações e passo a palavra ao senhor para tecer comentários sobre o PLC [falha
na transmissão].

SR.  CARLOS AUGUSTO  SANTORO: [falha  na  transmissão] presidente,  de
modo geral, quer dizer a propositura nossa da Secretaria de Planejamento é incentivo
total a todo e qualquer dispositivo que possa melhorar e incentivar a aquisição da casa
própria. É uma recomendação desde o primeiro dia da administração do prefeito Jonas
Donizette, nós seguimos à risca.

Então é natural que se tenha, às vezes, alguns dispositivos que podem chocar
com  uma  secretaria  ou  outra,  mas  isso  é saudável  para  que  o  município  então
encaminhe projetos saudáveis também.

Entendo a preocupação do doutor  Vinícius,  concordo com ele,  estamos aqui
para  incentivá-lo  naquilo  que  for  possível.  Entretanto  vai  só  que  tomar  algumas
medidas  que  a  gente  entende,  às  vezes,  cautelarmente  como  necessárias,  não
inviabilizar projeto algum.

Esse  é mais um projeto também muito interessante, eu ouvi o que o Vinícius
falou, realmente de grande responsabilidade e grande dinamismo à aquisição da casa
própria, faltando apenas alguns ajustes, vamos dizer, de nomenclatura, porque nós
temos legislações complementares de tanto do Plano Diretor  quanto do Código de
Obras, que podem eventualmente colidir, mas nada que contamine esse projeto.

Então não temos nada a acrescentar a não ser alguns ajustes de [ininteligível]
ou regulamentação, se houver necessidade.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  LUIZ  CIRILO: Muito  obrigado,  secretário
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Carlos Santoro.

Eu  quero  passar  a  palavra  rapidamente,  caso  queiram  fazer  qualquer
comentário,  tecer  algum comentário,  é um direito  dos  vereadores  desta  Casa que
representam no âmbito do município de Campinas a população. Vereador Carlão do PT,
vereador Rodrigo da Farmadic. Vereador Rodrigo da Farmadic, vereador Rodrigo da
Farmadic.

SR.  VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  [falha  na  transmissão] senhor
presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Bom dia.

SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  [falha na transmissão] só para
justificar que eu estou sem máscara, porque agora eu cheguei no escritório, então no
momento já estou sem máscara, e também já passei da quarentena, já estou curado
da Covid também, mais um paciente de Campinas que foi curado da Covid.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Amém.

SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  Gostaria de cumprimentar, mais
uma vez, todos os vereadores, o nosso secretário doutor Vinícius Riverete, o secretário
Santoro,  [falha na transmissão] a Secretaria de Urbanismo na pessoa do secretário
Santoro pelas  modificações  [falha na  transmissão] tão importantes para cidade de
Campinas durante esses últimos quatro anos que foi a aprovação da Lei  de Uso e
Ocupação do Solo e também do nosso Plano Diretor, que veio melhorar as condições
aqui de Campinas, principalmente as aprovações de empreendimentos.

E essa lei que nós estamos discutindo hoje para fomentar também e ajudar na
aprovação [falha na transmissão] total apoio, senhor presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Obrigado, vereador Rodrigo da
Farmadic.

Fico feliz com a informação que já tenha eliminado qualquer possibilidade de
prejuízo em relação ao Coronavírus.

Quero passar a palavra ao vereador Luiz Rossini para fazer o comentário sobre
o PLC 44/2020.

SR.  VEREADOR  LUIZ  ROSSINI: Bem,  mais  uma  vez  cumprimentar  o
presidente vereador Luiz Cirilo pela condução da audiência pública, vereador Carlão do
PT,  vereador  Rodrigo  da  Farmadic,  os  secretários  Vinícius,  Santoro,  a  Sônia e  a
Fernandinha.

Eu acho, presidente, o senhor destacou bem, mas o objetivo das audiências
públicas, não só desta, como dos projetos anteriores, é exatamente esse, identificar se
há necessidades de pontos de melhoria do projeto. A audiência pública ela serve para
colher sugestões, opiniões e apontamentos do que pode ser aprimorado no projeto
para evitar que depois de aprovado isso possa trazer algum tipo de dificuldade na
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aplicação da  lei  ou possa  criar  algum conflito  técnico ou jurídico  com a legislação
urbanística vigente no caso da... desses projetos.

Então,  eu  quero  reafirmar  aqui  que  ainda  há  tempo  para  que  sejam
identificadas,  apontadas  as  propostas  de  alteração  para  melhoria  da  redação  ou
adequação técnica de todos os projetos de lei, inclusive este.

Eu…  todos  eles,  como já  foi  dito,  tem uma finalidade,  de  aprimorar  nossa
legislação, nós sabemos no  deficit habitacional e a importância que a Secretaria de
Habitação  e  a  Cohab  tem para  tentar  criar,  apresentar  produtos  voltados  para  a
população de baixa renda e ter celeridade, segurança jurídica para que isso aconteça é
uma prioridade.

Na Secretaria de Planejamento e Urbanismo, o secretário Santoro com a sua
equipe já fez uma série de modernizações, de adequações para acelerar os projetos
convencionais da cidade e a gente acredita que essa legislação possa ajudar também
para esse tipo de projeto específico de natureza habitacional de interesse social.

Então, com essas considerações, eu finalizo aqui a minha participação, senhor
presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Obrigado, vereador Luiz Rossini.

Eu quero… Eu não sei se eu estou com o contato, se o vereador Carlão do PT
consegue me ouvir.

Vereador Carlão do PT, o senhor tem a palavra caso queira.

SR. VEREADOR CARLÃO DO PT: Senhor presidente, eu, na mesma linha do
vereador Luiz Rossini, como eu só pude iniciar a leitura desse projeto agora, ouvir aí a
apresentação  dos  secretários,  eu  queria  ter  oportunidade  de  ler  para  ver  se  tem
alguma observação a fazer.

Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma iniciativa importante, cada vez
que você vai aprimorar… melhorar as legislações para atender essa demanda que é tão
grave na nossa cidade, eu acho que já está de bom tamanho. Então, mas, se tiver
alguma contribuição, com certeza eu encaminharei aí através da comissão para que a
gente possa melhorar.

Mas,  eu acredito  que  ele  está  bem escrito  e,  com certeza,  vai  melhorar  a
situação, a rapidez na aprovação dos projetos aqui na Casa.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Agradeço ao vereador Carlão do
PT.

Quero  aqui  fazer  apenas  uma  observação.  Eu  comungo  da  mesma  ideia,
secretário Vinícius Riverete, o projeto de 2017 evidentemente foi um marco, foi um
avanço,  foi  um  gesto  de  responsabilidade  em  razão  dos  efeitos  que  acabaram
causando no município de Campinas no que se refere às casas populares. Então, ficam
aqui meus cumprimentos.
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E  eu  quero,  por  derradeiro,  eu  quero  agradecer  ao  vereador  Rodrigo  da
Farmadic,  vereador  Carlão  do  PT,  vereador  Luiz  Rossini,  que  participou  desta  22ª
Audiência Pública também. Acredito eu que por problema de sinal não está conectado.

Agradecer ao presidente da Cohab Campinas e Secretaria de Habitação, senhor
Vinícius Riverete. Agradecer ao secretário de Urbanismo, melhor dizendo, Secretaria de
Planejamento e Urbanismo, secretário Carlos Augusto Santoro; à nossa diretora de
carreira,  a  Sônia;  à  Fernanda  Villaça e  à Ester;  funcionários  de  carreira  que  nos
orgulham e dá todo o suporte para que os secretários possam evidentemente fazer
aquilo que a população espera e aquilo que eles vêm realizando, um trabalho diuturno
em  benefício  da  população,  no  caso  específico  destes  projetos  que  estão  sendo
discutidos nesta audiência pública que habitação popular um projeto de cunho social
extremamente importante. 

Então,  ficam  aqui  os  cumprimentos,  agradecendo  a  presença  deles,  dos
secretários, informando que daqui alguns minutos eu encerro esta audiência pública e
eu já entrarei em ato contínuo na 23a Audiência Pública.

Caso  os  senhores  queiram,  vocês  estão  convidados  para  permanecerem
plugados na discussão, mas é um projeto de lei do vereador Rodrigo da Farmadic, é
um projeto de  cunho da Câmara Municipal,  mas, caso queiram participar, o convite
está  feito  e  a  gente  ficaria  honrado  com  a  presença;  caso  não  possam,  por
compromissos das próprias secretarias, haverá a compreensão deste que conduz o
trabalho.

Meus cumprimentos e declaro encerrada a 22a Audiência Pública.

– Audiência encerrada às 10 horas e 52 minutos.

[fim da transcrição]

 Luiz Cirilo

PRESIDENTE
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