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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. Declaro aberta
a 26ª Audiência Pública realizada pela Câmara Municipal de Campinas, na presidência
da Comissão de Constituição e Legalidade. Eu quero registrar aqui a presença dos
nobres  vereadores…  na  sequência  aqui  minha  visual,  o  vereador  Luiz  Rossini,  o
vereador Professor Alberto e o vereador Rodrigo da Farmadic. 

Peço a compreensão dos vereadores. Nós faremos cinco audiências públicas, da
26ª à 30ª Audiência Pública. Ou seja, são projetos que serão analisados de forma
individual,  sendo que a audiência pública seguinte a essa, a 27ª, é um projeto de
resolução que é assinado por vários vereadores, entre os quais este vereador.

Razão pela qual eu vou pedir para o vereador Luiz Rossini, se ele puder presidir
a próxima audiência pública, fará com que nós não precisemos tirar da pauta, haja
vista que sendo um dos autores eu não posso presidir esta audiência. Então iniciemos
com a 26ª.

Quero registrar  aqui  a  presença do vereador  Nelson Hossri,  participando da
audiência pública. Quero registrar a presença também, de forma virtual, do secretário
Carlos Augusto Santoro, secretário municipal de planejamento e urbanismo.

Iniciemos então a  26ª Audiência  Pública,  que  foi  devidamente publicada no
Diário Oficial de Campinas no último dia 4 de dezembro. Autoria da Mesa da Câmara,
acrescenta o artigo 57-A e seus parágrafos 1º, 2º e 3º à Resolução nº 842, de 18 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Campinas.  Há  uma emenda… há  uma emenda  de  fls.  21,  assinada  pelo  vereador
Marcelo Silva.

Então,  para  que  os  vereadores…  aqueles  que  nos  acompanham  tenham
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conhecimento, é um projeto cuja descrição ela é pequena, e exige que esse presidente
faça rapidamente a leitura.

“Artigo 1º: Acrescenta no título segundo da organização da Câmara Municipal,
capítulo 2º, seção 3ª, das comissões temporárias o artigo 54-A e seus parágrafos, 1º e
2º, que passam a vigorar com a seguinte redação”. Então, fica dessa maneira:

“Artigo 57-A: O requerimento de instalação de Comissão Parlamentar de
Inquérito,  CPI,  terá  o  prazo  de  30  dias  corridos  para  a  coleta  das
assinaturas,  necessárias  para  a  sua  efetivação.  Decorrido  o  prazo,
perderá a sua eficácia e será arquivado.

§  1º:  O  arquivamento  do  requerimento  da  instalação  de  Comissão
Parlamentar de Inquérito por decurso de prazo, não impedirá que seja
proposto novo requerimento sobre o mesmo tema.

§ 2º: O vereador poderá retirar a sua assinatura do requerimento de
instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito antes do decurso do
prazo,  mediante  fundamentação  por  escrito  dirigido  ao  autor  do
requerimento.

Artigo 2º: Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões, 15 de abril de 2019.”

Assinado pelos vereadores membros da Mesa.

Existe  uma emenda  de  fls.  21  do  vereador  Marcelo  Silva,  acrescentando  o
parágrafo 4º. Diz o seguinte: “A retirada da assinatura mencionada no parágrafo 3º,
não implicará no caso do autor fazer o protocolo do requerimento já com assinaturas
suficientes”.

Então,  para  que  não  paire  dúvida,  eu  pergunto  ao  vereador  Rodrigo  da
Farmadic, que é membro titular da Mesa, é nosso primeiro-secretário, se quer fazer
algum comentário, se quer acrescentar algo que entenda pertinente.

SR.  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Bom  dia,  senhor  presidente,
vereador Luiz Rossini, vereador Professor Alberto, secretário Santoro que nos assiste
também, a população que nos assiste nessa audiência pública. Cumprimentar o nosso
presidente pelo trabalho, da forma como sempre conduziu a Comissão de Constituição
e Legalidade, sempre de forma… prezando justamente como diz a própria comissão,
sempre pela legalidade.

Senhor presidente, esse é um projeto que o senhor acabou de fazer... Vossa
Excelência  acabou de fazer a leitura,  foi  proposto pela Mesa através,  inclusive,  de
objeções  de  alguns  outros  colegas,  nossos  pares  também,  vereadores,  que  nos
solicitaram  um regramento  que  nós  não  tínhamos  na  nossa  legislação,  cobria  as
Comissões Parlamentares de Inquérito, ela às vezes… inclusive nós temos algumas que
ficam perduradas aí por mais de anos... por mais de um ano solicitando a coleta de
assinaturas e por algumas vezes já superado aquele assunto que às vezes já tenha
sido resolvido, não é?

Então, esse é um projeto que visa fazer um regramento próprio de um trabalho
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do próprio... do Legislativo, da própria Casa, colocando um prazo de 30 dias para fazer
essa coleta, então ela vai ser imediatamente arquivada. Isso não impede o direito do
vereador de fazer novamente o protocolo se ele achar pertinente decorrido o prazo de
30 dias ele fazer novamente a propositura de instalação de uma nova CPI, senhor
presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Eu agradeço, vereador Rodrigo
da Farmadic, nosso primeiro-secretário da Mesa para esse biênio 2019/2020.

E  lembrando,  se  o  senhor  permitir,  apenas  fazer  um  complemento  de
informação, também temos o § 2º, que se um vereador assinou para abertura da CPI,
se ele entender, pelo motivo que lhe convém, que ele quer retirar a assinatura, se ele
fazer  um  pedido…  um  comunicado  fundamentado  ao  subscritor  ou  ao  autor  do
requerimento, fica valendo, então, prevalece a vontade do vereador que quer retirar,
desde que ele fundamente a retirada da sua assinatura do requerimento para abrir,
para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, fica consignado isso.

O  que  o  vereador  Marcelo  Silva  faz  em  sua  proposta  de  uma  emenda
modificativa é acrescentar o § 4º quanto à retirada da assinatura, que eu acabei de
mencionar, não se aplica o caso do autor fazer o protocolo do requerimento já com
assinatura suficiente, ou seja, se houve o protocolo, não há mais que se falar em
retirar a assinatura. Me parece claro essa colocação, também, do vereador Marcelo
Silva.

Eu  pergunto  aos  vereadores  Luiz  Rossini,  vereador  Professor  Alberto  se
pretendem, se querem tecer algum comentário sobre o presente projeto de resolução,
sem antes informar que nós estamos ao vivo aqui nesta Casa Legislativa, está sendo
transmitido pela TV Câmara, e qualquer um do povo que esteja participando possa
também, caso queira, fazer comentário, críticas, sugestões através do telefone, o de
WhatsApp: 19 o DDD, 97829-377… Desculpa, eu vou falar de novo: 19 o DDD, 97829-
3776; ou pelo site: www.campinas.sp.  leg  .  b  r  .

Então,  devolvo  a  palavra,  caso  queira,  aos  vereadores  para  tecerem
comentários, se entenderem pertinentes.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Senhor presidente.

Primeiro  cumprimentar  vereador  Luiz  Cirilo,  vereador  Professor  Alberto,
vereador Rodrigo da Farmadic.

Eu só queria entender melhor a emenda do vereador Marcelo Silva para eu
poder... assim, aqui ele diz que se o vereador que assinou ele depois não pode mais
retirar a assinatura? É isso ou não?

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Eu…

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Não, só para eu compreender.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Perfeito.

Vereador Luiz Rossini, eu pergunto ao vereador… vereador Rodrigo da Farmadic
se posso  tentar  responder  aí  a  contento  do nosso  líder  de  governo vereador  Luiz
Rossini. Posso manter a palavra?
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SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Senhor presidente, eu gostaria só
de dar também uma posição. Isso  [falha na transmissão] parte, não é? O objetivo
principal  da  Mesa  era  dar  esse  regramento  do  prazo  de  30  dias  e  também  dar
instrumentos legais também para que o vereador, se ele achasse pertinente naquele
momento que não é necessário abertura, ele fazer a retirada da sua assinatura. Então,
não faz parte desse protocolado... Isso é um direito do vereador. Eu acho que ele é um
ótimo  vereador,  o vereador Marcelo  Silva,  mas eu acho que isso vai,  depois,  para
deliberação, vai para o Plenário ainda. 

Eu acho que não era... eu sei, eu entendo a intenção dele, mas a intenção de
que, pelo que eu entendi, da emenda, é de que, uma vez assinada a CPI, uma vez
protocolada... uma vez assinado, mas não protocolado ainda, o projeto da Mesa dá
direito que o vereador  possa fazer  um requerimento de forma fundamentada para
retirada da sua assinatura e ainda ela, praticamente, suprime, então, esse direito do
vereador de forma com que seja feita, uma vez colhida a assinatura. 

Por mais que o vereador faça um requerimento solicitando a retirada da sua
assinatura, o que o vereador Marcelo Silva propõe é que ela conste ainda… ela ainda
seja  contabilizada  como  uma  assinatura  para  manter  e  fazer...  coletar  as  11
assinaturas contrariando o projeto da Mesa.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  LUIZ  CIRILO:  Eu  quero  apenas  fazer  a
observação.

O vereador Rodrigo da Farmadic foi muito feliz, muito feliz. É exatamente isso:
a proposta apresentada através da emenda modificativa do vereador Marcelo Silva,
através do artigo 4o, ele acaba, de forma incisiva, revogando parágrafo 3o que faz com
que… revoga o parágrafo 3o, que não se aplica ao caso de autor fazer o protocolo, ou
seja, se ele tem o direito, em tese, de fazer o requerimento para pedir a sua retirada,
da sua assinatura, ele, tirando assinatura, passa a não ter o efeito posteriormente, no
caso, por exemplo, do número de assinaturas necessárias para o efetivo protocolo.

Essa discussão, vereador Luiz Rossini, nós vamos, por ocasião da votação no
Plenário ter a oportunidade de votar o projeto e a emenda. Se entendemos que é
conflitante e vai descaracterizar a independência do vereador de tirar ou não a sua
assinatura pode-se, amanhã ou depois, rejeitar a emenda modificativa, mas isso fica
por ocasião do Plenário. 

O que cabia, neste momento, era dar transparência e a devida informação: que
esse projeto contempla o projeto resolução e mais essa emenda modificativa.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: A ideia era só compreender mesmo o teor e o
sentido da emenda. 

Eu  concordo  e  me  alinho  com  o  posicionamento  do  vereador  Rodrigo  da
Farmadic. O projeto da Mesa da Câmara cria um regramento que não existe hoje, para
definir essas situações.

A gente, na minha opinião também, não pode limitar a liberdade do vereador
que queira e, para justificar isso, até fazer a retirada da sua assinatura, mas isso é
corre que lá na frente a gente vai ter a oportunidade de debater e discutir, aprovar ou
não.  Mas  agora  ficou  Clara  para  mim qual  é  a  intenção,  a  proposta  do  vereador
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Marcelo Silva.

Estou satisfeito, senhor presidente.

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

Então eu quero, como não chegou a pergunta, eu consulto o vereador Professor
Alberto: Tudo ok? Tranquilo?

SR.  VEREADOR  PROFESSOR  ALBERTO:  Bom  dia,  vereador  Luiz  Cirilo,
vereador Rodrigo da Farmadic, vereador Luiz Rossini.

Senhores vereadores,  eu ainda tenho uma percepção… talvez  eu não tenho
entendido a emenda do vereador Marcelo Silva porque depois de protocolizada não
tem jeito mais de tirar, que eu saiba. Depois que foi protocolizado, aí já não tem mais
como retirar. Você pode retirar assinatura antes do protocolo, que eu saiba é assim
ainda hoje, não é? Antes de você protocolizar, você pode, qualquer momento tirar, mas
depois que foi protocolizado não pode mais tirar a assinatura, que eu saiba. Não sei se
já é… se isso é diferente do que já é hoje.

E a segunda questão é que antigamente... a diferença que eu estou observando
é que antigamente eu poderia tirar a assinatura sem justificar absolutamente nada;
hoje, de acordo com o novo projeto da Mesa, para você tirar assinatura você tem que
justificar o porquê que você está tirando assinatura.

Então, nesse sentido, vai obrigar a pessoa que mude de ideia a ter que justificar
por que tirou a assinatura. Dizer... a impressão que eu tenho é da maneira que está
hoje,  ela já  é razoável,  porque o vereador, ele pode tirar  a assinatura quando ele
quiser, ele não precisa ficar se justificando por que ele vai ter a assinatura; se naquele
momento, passou, ele assinou, depois… eu vou lá… “Não, eu não concordo, não quero
assinar”, ele simplesmente pedia, solicitava e tirava a assinatura.

Agora o projeto propõe que ele justifique essa assinatura. Tudo bem, mais uma
formalidade.  Embora  eu  ache  que  o  vereador  não  precisa  disso,  eu  acho  que  o
vereador  tem  que  ter  a  liberdade  para  pôr  assinatura  e  tirar  quando  ele  quiser,
independentemente de querer justificar ou não, é um direito do vereador.

Mas enfim, eu entendi a proposta aí. 

E  retomando  o  segundo  ponto,  no  meu  entendimento,  após  o  protocolo...
porque significa que a pessoa já tem as 11 assinaturas, após o protocolo não tem jeito
mais de você tirar a assinatura, depois de você já ter protocolizado. 

Então, salvo se eu esteja equivocado, mas nesse caso então esse quarto artigo
seria inócuo, porque já é assim... depois que você… porque senão imagine você, você
tem  11  assinaturas,  você  protocoliza,  aí  depois  a  pessoa  fala:  “Eu  quero  tirar  a
assinatura”, mas já está protocolizado, não tem como você retirar mais, porque já vai
constituir a CPI, já está para apreciação.

Então, a meu ver, eu acho que esse artigo seria redundante porque você só
pode tirar a assinatura antes de protocolização, porque depois de protocolizado... foi
protocolizado, aí você vai tirar a assinatura depois que teoricamente já foi... porque só
pode ser protocolizado com 11 assinaturas... salvo que eu esteja equivocado nessa
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questão.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Eu quero, vereador Professor
Alberto, eu quero aproveitar a oportunidade a exemplo que eu fiz o elogio ao vereador
Rodrigo da Farmadic, eu quero cumprimentá-lo, o senhor foi outrora no outro biênio
um dos membros da Comissão de Legalidade, que eu posso dar um testemunho que,
de forma brilhante, auxiliou e muito esta Casa nas… no mais alto nível das discussões
dos projetos de leis; e hoje não foi de forma diferente, o senhor levanta um problema,
mas o senhor gostaria... como eu estou com o projeto em mãos, talvez isso seja um
pouco mais fácil na hora de elucidar, exemplificar e tentar ponderar o que nós estamos
discutindo  para  que  não  surja  dúvida,  pelo  menos  é  esse  o  meu  papel  como
intermediador aqui de fazer a discussão e a apresentação dos projetos.

Mas quero, mais uma vez, enaltecer a sua observação. O projeto de lei, o que
nós temos hoje como regramento é que qualquer vereador pode — hoje pode —, fazer
um requerimento para abrir uma CPI e pode protocolar no protocolo geral, pedindo a
abertura de uma CPI; vereador Luiz Cirilo pode fazer um requerimento, assinar e pedir
a abertura de CPI. Para que isso venha para o Plenário e que tenha um efeito jurídico
esperado precisaria de mais dez assinaturas, e até se colher essas dez assinaturas
poderia se levar um tempo infinito, indeterminado. 

O  que  o  projeto  de  lei  está  contemplando,  para  que  nós  não  tenhamos
requerimentos  de  aberturas  de  CPIs  de  forma  descontrolada,  desorganizada,  de
números  infinitos,  houve  um estudo  da  Câmara,  um raciocínio  da  Câmara,  que  o
vereador  poderá  continuar  fazendo  o  requerimento  para  abrir  CPI,  ou  seja,  ele
continua exercendo o direito dele, legislativo, porém terá o prazo de 30 dias para que
ele encontre em um Plenário de mais 32 vereadores, mais dez assinaturas para que
possa e, de fato e de direito, ser instalada a comissão parlamentar de inquérito, se
passar 31 dias, o artigo 57-A, ele é taxativo, ele traz o seguinte entendimento, é uma
interpretação gramatical:

“O requerimento de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito terá o
prazo  de  30  dias  corridos  para  a  coleta  de  assinaturas  necessárias  para  a  sua
efetivação. Decorrido o prazo, perderá a sua eficácia e será arquivado”. Então, nós já
matamos o raciocínio.

Hoje nós não temos prazo.  A partir  do momento que entrar em vigor  esse
projeto de resolução, teria o prazo de 30 dias para colher as assinaturas. No mínimo
dez, ou se foi assinado por mais pessoas, ou com número suficiente para atingir o
limite de 11.

Quanto da discussão que se deu em torno da emenda modificativa do vereador
Marcelo Silva, o que eu tenho para apresentar e tentar esclarecer, esse é apenas o
meu objetivo, é que segundo o parágrafo 2º do projeto de resolução, diz o seguinte:

“O vereador poderá retirar  sua assinatura do requerimento de instalação de
Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  antes  do  decurso  do  prazo,  mediante
fundamentação por escrito dirigido ao autor do requerimento”.

Então  vamos  imaginar  a  seguinte  situação:  dez  vereadores  assinam  o
requerimento e protocolizam na Casa. Regimentalmente precisamos de 11 assinaturas.
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E tenta-se trabalhar em um colégio de mais 23 vereadores, porque dez assinaram, 23
poderiam assinar, tenta-se trabalhar em um colégio de 23 vereadores para se colher
mais uma única assinatura, para abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito.

E nesse momento de procura de uma assinatura, um dos dez resolve tirar a sua
assinatura.  Ele  tem que  fazer  de forma fundamentada,  explicando os motivos que
levam ele a retirar a sua assinatura, motivo que o projeto de resolução contemplaria o
direito do vereador retirar a assinatura.

O vereador Marcelo Silva,  por seu turno, apresenta uma emenda modificativa
que estaria incluída no parágrafo 4º, dizendo o seguinte: “A retirada da assinatura não
se aplicará… parágrafo 3º, não se aplicará no caso do autor fazendo o protocolo do
requerimento já com assinaturas suficientes”. Ou seja, se foi suficiente é porque já
teria 11.

Então, ao mesmo tempo que ela nos parece conflitante, precisamos ter uma
interpretação muito gramatical e precisa, e talvez até fazer um ajuste de redação, para
que não cause problemas de procedimentos daqui por diante ao aprovar um projeto de
resolução.

Por  quê?  Porque  a  retirada  de  assinatura  como ele  fala  é  a  assinatura  do
requerimento, que outrora um dos vereadores achou por bem assinar. E pelas razões
apresentadas no projeto de resolução ele pode de forma fundamentada retirar.

Então  nos  parece,  em um primeiro  momento,  em uma interpretação  muito
rápida e gramatical, que o objetivo da audiência pública é para que nós iniciemos um
processo de reflexão,  de estudo,  é que nos parece conflitante,  como bem disse  o
vereador Professor Alberto, do parágrafo 3º do projeto de resolução com o parágrafo
4º da emenda modificativa apresentada pelo vereador Marcelo Silva.

Eu, por uma falha minha, quero assumir, mas ainda dá tempo de corrigir, eu
não li o parágrafo 3º. O raciocínio é o mesmo. Diz o seguinte o parágrafo 3º: 

“O vereador poderá retirar a sua assinatura do requerimento de instalação de
CPI antes do decurso do prazo, que é dos 30 dias, a que se refere o caput, mediante
fundamentação por escrito dirigido ao autor do requerimento”.

Então, a Mesa havia apresentado um projeto inicialmente de resolução com dois
artigos… isso… em 15 de abril de 2009, e depois no dia 6 de maio eles fizeram uma
adequação Legislativa e fizeram essa mudança só. Então, apenas exigia que eu falasse
isso. Mas eu acho que o caso está esclarecido.

O  objetivo…  acho  que  o  vereador  Professor  Alberto fala  com  propriedade
quando ele vislumbra uma certa incoerência de parágrafo 2º e 3º… desculpa, 3º e 4º,
e  quando  ele  levanta  essa  situação  que  nós  e  os  senhores  terão  habilidade,
conhecimento, legitimidade para discutir no mais alto nível esse presente projeto de
resolução quando for ser apresentado para discussão e votação nessa Casa.

Eu abro a pergunta. Caso queiram fazer comentário, coloco-me à disposição.

Professor Alberto. Tudo em ordem?

Vereador Luiz Rossini.
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Vou pedir para liberar o som.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Não, agora ficou mais claro aí a intenção do
projeto, a intenção da emenda do vereador Marcelo Silva, a observação do Professor
Alberto. Eu já compreendi bem agora a situação do conceito que está exposto aí na
proposta. Era mais para entender mesmo o sentido da emenda, agora já ficou claro
para mim.

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

Vereador Rodrigo da Farmadic.

SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  Senhor presidente, eu acho que
se a gente achar pertinente ou talvez conflitante o projeto, ele vai  à discussão do
Plenário, eu acho que vai talvez para a próxima sessão, a última, que é quinta-feira
[falha na transmissão]. 

Mas, talvez a gente possa fazer uma emenda talvez modificativa suprimindo,
até  porque  agora  é  o  momento  adequado  para  que  a  gente  faça  essa  audiência
pública, essas discussões, porque, pelo que eu entendi no art. 3º, para você fazer a
retirada da sua assinatura você tem que fundamentá-lo e fazer o requerimento ao
autor do projeto, que eu…

Ao que me consta até o momento, nós fazemos o requerimento à Presidência
da Câmara, me corrija se eu estiver errado, nós fazemos o requerimento direcionado
ao presidente da Câmara solicitando a retirada da assinatura, e se nós mudarmos para
que seja direcionado ao autor do requerimento nós podemos ter um… às vezes um
lapso temporal de algumas horas que possa às vezes não dar tempo de você encontrar
o autor do requerimento de abertura e não dar tempo de você protocolar a retirada da
sua assinatura, se assim o vereador desejar, porque aí é pertinente de cada vereador
manter a sua assinatura ou retirá-la.

Então, eu acho que, se for pertinente, a gente poderia talvez fazer uma emenda
modificativa ou suprimindo ela. Nós temos aí alguns dias ainda para fazer a votação.

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

Apenas  lembrando  o  seguinte  e,  claro,  salvo  melhor  discussão,  salvo  uma
melhor análise, eu acho que a gente tem que pensar realmente se devemos ou não
fazer  essa  emenda  modificativa  porque  quando  se  fala  dirigido  ao  autor  do
requerimento porque em um primeiro momento o autor do requerimento ou os autores
do requerimento são os interessados. 

Então,  por  exemplo,  vamos  imaginar  a  situação  de  dez  vereadores  que
assinaram o requerimento, se um dos vereadores resolver retirar, é de interesse dos
outros nove ter conhecimento que aquela assinatura foi retirada para que eles possam
fazer um movimento muscular de em vez de procurar mais um, tem que procurar mais
dois vereadores. Então… E eles são os interessados. Então…

Mas eu acho que não é errado pensar do jeito que o senhor está pensando, é
uma interpretação em um primeiro momento, mas, com certeza, a Casa ganha onde
vereadores  começam  a  discutir  um  importante  projeto  de  resolução  para  o...
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principalmente para o início do biênio... para esses quatro anos que começarão a partir
de 2021.

Mas, ficam os cumprimentos ao vereador Rodrigo da Farmadic.

Eu tenho a informação que até o presente momento, sobre esse projeto de lei,
não chega nenhuma pergunta do  site da Câmara, que é o:  www.campinas.  sp.leg  .br  ;
telefone é: (19) 97829-3776. Esse telefone e esse  site permanecerão lincados para
que nós possamos fazer as cinco audiências públicas.

Então, eu quero agradecer a presença do vereador Professor Alberto, vereador
Luiz  Rossini,  vereador  Rodrigo  da  Farmadic  e  dizer  que  eu  dou  encerrado  a  26ª
Audiência  Pública,  realizada  pela  Câmara  Municipal  de  Campinas,  Comissão  de
Constituição e Legalidade.

– Audiência encerrada às 10 horas e 43 minutos.

[fim da transcrição]

 Luiz Cirilo

PRESIDENTE
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