
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TRANSCRIÇÃO  DA  23ª  AUDIÊNCIA  PÚBLICA  DE  2020,  REALIZADA  PELA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E LEGALIDADE EM 30 DE SETEMBRO, QUARTA-
FEIRA,  ÀS  10H52,  EM  AMBIENTE  VIRTUAL,  POR  MEIO  DO  SISTEMA  DE
DELIBERAÇÃO  REMOTA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  CAMPINAS,  PARA
DEBATER O SEGUINTE PROJETO:
PRE 1/2018,  PROCESSO 226.012,  DE AUTORIA DO SENHOR RODRIGO DA
FARMADIC, QUE “ACRESCENTA O INCISO X AO ART. 85 DA RESOLUÇÃO Nº
842,  DE 18 DE DE ZEMBRO DE 2009,  QUE ‘DISPÕE SOBRE O REGIMENTO
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS.’”

VEREADORES PARTICIPANTES

SR. LUIZ CIRILO  —  PRESIDENTE

SR. CARLÃO DO PT

SR. LUIZ ROSSINI

SR. RODRIGO DA FARMADIC
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 23ª Audiência Pública de 2020, realizada em 30 de setembro, às 10h52,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

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: Na sequência, agora, eu abro a
23ª Audiência Pública para que a gente possa discutir o Projeto de Resolução 1/2018,
Processo 226.012, de autoria do senhor Rodrigo da Farmadic, que “acrescenta o inciso
X ao art. 85 da Resolução nº 842, de 18 de dezembro de 2009, que ‘dispõe sobre o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas’”.

Passo a palavra ao vereador Rodrigo da Farmadic, com os meus cumprimentos,
para que possa discutir esse importante projeto de resolução.

SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Presidente Luiz Cirilo, eu gostaria
de cumprimentá-lo por seus projetos de lei também e até foi uma inspiração a esse
meu  projeto,  o  seu  trabalho,  senhor  presidente,  que  sempre  se  pautou  pela
transparência, sempre se pautou pelos projetos aí de combate à corrupção na cidade
de Campinas.

E  esse  projeto  nós  discutimos,  inclusive,  ele,  conversamos,  quando  eu  fui
protocolar nós conversamos sobre isso, a Vossa Excelência, inclusive, elogiou o projeto
e deu total apoio para que fosse [falha na transmissão] que é para trazer transparência
para todos os cidadãos de Campinas. Eu acho que é importante, eu acho que o poder
público e a cidade de Campinas, o país, de uma maneira geral, eles cobram da gente a
transparência e esse projeto ele vai trazer transparência para todos nós à medida de
que seja protocolado um projeto de matéria [falha na transmissão] para ser discutido
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na Câmara Municipal de Campinas, seja ele proposto aí pela… por vereadores ou pelo
próprio Poder Executivo.

Basicamente ele obriga que seja feito, pelo menos, uma audiência pública para
que seja discutido qualquer projeto encaminhado para a Câmara Municipal, seja de
autoria de vereador ou do Executivo nós teremos que fazer uma audiência pública, de
forma que a população possa participar, tomar ciência daquilo que será alterado, até
porque a matéria tributária nós mexemos… nós não mexemos com um segmento ou
uma determinada região da cidade de Campinas, a maioria das alterações tributárias
que nós fazemos afeta diretamente a vida de todos os campineiros.

Então, eu acho que é de extrema importância que a gente possa primeiro fazer
uma audiência pública, tomar ciência daquele projeto, tenhamos tempo para que a
gente possa fazer as discussões necessárias, talvez de alteração de aprimoramento
para melhorar o projeto ou fazer alguma alteração daquilo que seja proposto que nós
da Câmara talvez  achamos ou então  os cidadãos  de  Campinas  possam achar  que
aquilo não seja interessante para o município, não seja interessante naquele momento,
mas a gente possa primeiro se pautar sempre no princípio da transparência para que a
população saiba o que está sendo discutido na Câmara de Campinas que vai afetar
diretamente a vida do cidadão campineiro.

Então, senhor presidente, são essas as minhas palavras. Eu gostaria [falha na
transmissão] novamente de enaltecer o vosso trabalho que também sempre se pauta
por esse tipo de projeto de transparência.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Vereador Rodrigo da Farmadic,
eu quero publicamente cumprimentá-lo, não é devolver elogio, não é do meu feitio,
mas é também importante deixar consignado nos... através de um veículo público, o
respeito e a admiração que eu tenho por  Vossa Excelência. E isso se traduz em um
relacionamento muito sadio, discutindo projetos importantes para a cidade.

Vejo que o senhor é um jovem vereador não só pela idade, mas também pelo
primeiro  mandato,  que  eu  não  tenho  dúvida  que  o  senhor  foi  uma  das  grandes
revelações aí da Câmara Municipal. Sem demérito a ninguém. Mas, o senhor tem se
pautado discussões no mais alto nível para que possamos melhorar, melhorar o nosso
trabalho, objetivando sempre o fim de atender melhor a população.

Eu sou autor de muitas leis importantes, eu não tenho dúvida disso, eu sou
autor de muitas leis de transparência, mas falta no meu currículo uma lei dessa. O
senhor foi muito feliz ao apresentar um projeto para a população ter conhecimento, o
senhor está fazendo um projeto de lei que quando for ter uma discussão de aumento
do  IPTU,  aumento  de  qualquer  alíquota,  de  qualquer  taxa,  nós  teremos  que  ter
audiência pública para que não se faça correndo, até os próprios vereadores, às vezes,
serem conduzidos a uma interpretação equivocada, e seja do lado de lá ou de cá, ou
seja, aqui é lugar de se discutir, aqui é lugar... aqui, a Câmara Municipal, me refiro
assim,  é  lugar  de  maturamento  de  discussões  de  projetos  sempre  objetivando  o
benefício da sociedade.
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Então, esse projeto faz com que qualquer projeto dessa discussão de natureza
tributária, antes de pensar de ser votado, tem que pôr a bola no chão, tem que fazer a
audiência pública, tem que fazer a participação popular, tem que o autor do projeto —
no caso do senhor —, abrir uma audiência pública discutindo o tema, mostrando os
motivos  que  levam  —  muito  embora  o  senhor  já  tenha  defendido  com  muito
brilhantismo —, mas o que leva o homem público a exercer um cargo público com
eficiência, que é dar transparência do teu trabalho, mas não só isso, dar transparência
do que está se mudando, do que está se alterando, no caso aqui da parte tributária no
município de Campinas.

Então, não há qualquer óbice, eu acho que o senhor coroa seu mandato de
2016… 2020, muito embora já tenha feito inúmeros importantes — acredite em mim
—, coroa seu mandato com um projeto dessa natureza.

Eu passo a palavra ao vereador Luiz Rossini.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Secretário… Presidente vereador Luiz Cirilo,
vereador Rodrigo da Farmadic, na mesma linha cumprimentar o vereador Rodrigo da
Farmadic  pela  iniciativa  que  eu acho  que  esse  projeto,  ele  dá  mais  um passo  no
sentido  de aprimorar  a legislação e  garantir  maior  transparência  na discussão dos
temas que  são  de interesse que afetam a vida de todas as pessoas,  inclusive,  as
matérias de natureza tributária.

Então  essa  exigência,  eu  acho  que  ela  garante,  obviamente,  cumprir  esse
objetivo  que  nada  seja  feito  sem  que  a  Câmara  possa  debater  com a  sociedade
previamente as alterações,  as adequações,  já  que todas as propostas da Câmara,
sejam iniciativas  do  Executivo  ou dos  próprios  vereadores,  tem que  ter  um único
propósito:  melhorar  a  qualidade  de  vida,  facilitar  a  vida  do  cidadão,  beneficiar  a
maioria da coletividade.

Então eu quero parabenizar o [falha na transmissão] projeto, eu acho que é um
avanço nessa área da transparência e assim, definir bem, deixar bem claro o papel
também da Câmara. É isso.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  LUIZ  CIRILO: Agradeço  ao  vereador  Luiz
Rossini.

Passo a palavra ao vereador Carlão do PT, caso queira fazer algum comentário.

SR.  VEREADOR  CARLÃO  DO  PT: Senhor  presidente,  eu  só  gostaria  de
também na mesma direção, parabenizar a iniciativa do vereador Rodrigo da Farmadic e
dizer que terá o meu voto assim que essa proposta for para Câmara.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Obrigado, vereador Carlão do
PT.

Eu quero informar a todos que nesse momento realizamos a 23ª Audiência
Pública, analisando o Projeto de Resolução 1/2018, Processo 226.012, de autoria do
senhor Rodrigo da Farmadic, que "acrescenta o inciso X ao art. 85 da Resolução nº
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842, de 18 de dezembro de 2009, ou seja, vereador Rodrigo da Farmadic, através de
um projeto que vai ter efeito interno nesta Casa de Leis, passará, se aprovado, passará
a obrigar — o projeto é obrigatório —, passa a obrigar a exigência de uma audiência
pública para que possa a população ter conhecimento, para que possam os vereadores,
todos, os 33, caso queiram,  discutir  qualquer  alteração  que  possa,  de  ordem
tributária, de alguma maneira interferir na vida do cidadão campineiro.

Então, esse projeto… e audiência pública serve para discutir, audiência pública
serve para iniciar um processo de reflexão, mas por… até pela importância do tema
esse projeto não tem discussão. Esse projeto é… todos os vereadores, acredito eu,
serão solidários na aprovação para que possamos implantar o mais rápido possível
uma lei dessa magnitude.

Então,  ficam  os  meus  cumprimentos  ao  meu  amigo,  vereador  Rodrigo  da
Farmadic, que foi super, extremamente sensível em um momento onde tudo se altera
no mundo, no estado federativo, no estado de São Paulo e também no município de
Campinas, faz uma lei colocando regras para qualquer alteração. Fico orgulhoso de
estar discutindo nesse momento um projeto dessa natureza.

Então, sem mais comentários, se o vereador Rodrigo da Farmadic sinalizar com
o dedo, eu poderia encerrar.

Então, eu encerro os trabalhos, mais uma vez enaltecendo meu amigo, meu
colega, esse brilhante vereador Rodrigo da Farmadic.

Eu  quero,  ao  encerrar,  eu  não  posso  deixar  de  cumprimentar  algumas
pessoas... Eu também estou sem máscara, mas eu estou com distanciamento que a
Organização Mundial da Saúde, que o Ministério da Saúde recomenda. Entendia eu, no
início,  que  sem a  máscara  eu  poderia  falar,  a  dicção  minha  poderia  chegar  mais
facilmente aos ouvidos dos que participaram discutindo o tema e mesmo aqueles que
estão nos ouvindo em rede social.

Eu quero cumprimentar o doutor  Henry Charles Ducret, o doutor Fábio Dias
Vieira, ao Cristian, ao Marcelo, ao Hugo, ao Gleisom, e ao Matias(F), como também ao
Lucas,  que  fizeram  todo  um  trabalho  de  apoio  pela  estrutura  que  eles  criaram,
permitindo que nós pudéssemos realizar cinco audiências públicas concomitantes, uma
após a outra, para que nós pudéssemos começar um processo de discussão nas quatro
e referendar… chegou o momento de Campinas dar  esse bom exemplo de ter  um
projeto de resolução como o vereador Rodrigo da Farmadic apresentou.

Cumprindo tudo o que dispõe o Regimento Interno da Câmara eu, antes de
declarar encerrada, eu quero informar a todos que caso chegue algum questionamento
ou  alguma  pregunta,  eu  já  peço  para  nossa  estrutura  aqui  dos  técnicos  nossos
encaminhar ao presidente da Casa para que ele possa encaminhar aos secretários,
caso os questionamentos sejam nesse sentido.

Declaro  encerrada,  agora  são  11h02,  a  23ª  Audiência  Pública  da  Câmara
Municipal de Campinas, desejando um bom almoço e um bom final de dia a todos.
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Muito obrigado.

– Audiência encerrada às 11 horas e 02 minutos.

[fim da transcrição]

LUIZ CIRILO

PRESIDENTE
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