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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: Por derradeiro, eu já abro então
na sequência a 30ª Audiência Pública, para que possamos discutir o PLC 53/2020, de
autoria do secretário dessa Casa, vereador Rodrigo da Farmadic, que altera o artigo
198 da Lei Complementar nº 208, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o
parcelamento, ocupação e o uso do solo no município de Campinas.

Quero lembrar a todos que nos acompanham pela TV Câmara, que nós temos
disponível  para  um  canal  de  comunicação,  de  crítica,  sugestão,  elogio,  qualquer
ponderação que entender pertinente, através do WhatsApp, DDD 19, 97829-3776, ou
pelo site: www.campinas.sp.leg.br.

Lembrando a todos que a 30ª Audiência Pública foi devidamente publicada no
Diário Oficial do Município de Campinas no último dia 4 de dezembro.

Então eu já passo a palavra ao autor do projeto, primeiro-secretário da Mesa da
Câmara Municipal, vereador Rodrigo da Farmadic.

SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Obrigado, senhor presidente. Eu
gostaria  de  cumprimentar,  mais  uma  vez,  os  vereadores  que  nos  acompanham,
vereador  Professor  Alberto,  vereador  Luiz  Rossini,  e  também o secretário  e  a  sua
equipe técnica.

Senhor  presidente,  senhores  que  nos  assistem,  durante  esse  mandato  nós
aprovamos duas leis importantes para a cidade, que foi o Plano Diretor e a Lei de Uso…
alteração da Lei de Uso e ocupação de Solo, que foi elaborada de forma maestria e de
forma brilhante pelo secretário e por toda a sua equipe técnica. E ele foi aprovado na
Câmara Municipal e trouxe uma série de alterações urbanísticas para a nossa cidade
com essa… com a aprovação da alteração dessas leis.  [ininteligível] alguns prazos a
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serem cumpridos para serem feitos algumas alterações. 

Eu fui procurado durante esse ano por alguns escritórios, por alguns colegas,
também arquitetos, engenheiros, que fazem trabalho na cidade de Campinas, com a
dificuldade  de  fazer  um  protocolo  de  algumas  alterações  de  desdobro,
desmembramento de alguns terrenos da antiga Zona 1 da Lei de Uso e Ocupação de
Solo que nós alteramos, tem um prazo até findar… findando este ano, começando o
ano  de  2021,  para  que  fosse  protocolado  alguns  projetos  solicitando  o
desmembramento, e a dificuldade foi por conta desse problema que nos trouxe a todos
nós por causa da pandemia.

A pandemia suspendeu os serviços que não eram essenciais, inclusive os da
Prefeitura, e essa dificuldade trouxe… não foi só para um setor, mas também atingiu
esse setor dos escritórios que tratam de regularizações urbanísticas, os nossos colegas
arquitetos e engenheiros.

E ele… esse projeto ele não vai alterar a lei propriamente… as especificações
técnicas da lei, mas sim o prazo, estendendo por mais um ano, para que o cidadão que
queira fazer o desmembramento dos seus lotes, classificado no artigo 1º… no artigo
198, né? Que nós estamos alterando, dilatar… dar mais esse prazo de um ano para que
seja protocolizado essa alteração, senhor presidente.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  LUIZ  CIRILO:  Muito  bem.  Eu  quero
rapidamente cumprimentar o vereador, sensível a um lapso temporal que se encerra.

Mas eu quero já passar a palavra ao secretário de urbanismo ou sua diretoria,
para que possa fazer uma análise técnica sobre a apresentação do projeto.

SR.  CARLOS AUGUSTO SANTORO:  Presidente,  mais  uma vez  obrigado.  É
importante realçar a sensibilidade do vereador Rodrigo da Farmadic pela… vamos dizer
assim,  aplicabilidade  e  atenção  que  ele  tem  com  a  população  com  relação  ao
aproveitamento  dessa  situação  de  aumento  [ininteligível] sem  causar  nenhum
problema, tanto é que nós já previmos isso. O que acontece é que a Covid não ajudou
2020 em nada e nós estamos postergando esses prazos.

Francamente,  a  proposta  interna  nossa  aqui  que  já  tramita...  está  em
tramitação [ininteligível] das demais secretarias…

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Presidente.

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: ...é uma proposta...

Alô.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Eu…

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: Está me ouvindo?

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Estou.

Eu ia pedir assim, você não tira a máscara? É que está ficando…

Obrigado.

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: Imagina.
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Depois o doutor Carmino me pega, vocês vão ver, tá?

Bom. Voltando,  então,  a  agradecer  o posicionamento por parte do vereador
Rodrigo  da  Farmadic,  pela  sensibilidade  dele  com  relação  a  toda  sociedade,
principalmente a carente, essa possibilidade da subdivisão dos antigos lotes da Zona
Mista 1 com relação a todas as unidades habitacionais.

Uma preocupação que também me foi trazida — viu, Rodrigo da Farmadic? —
então estamos em sintonia, tanto é que tem comento aqui com a nossa equipe, a
nossa proposta em tramitação aqui ela é até mais abrangente que a sua, nós estamos
propondo dois anos de alteração para esse prazo, então fica aí para vocês decidirem, a
gente… nós estamos propondo esse prazo, ou seja, aumentar para dois anos. 

Isso  nós  já  estávamos  tramitando,  não  é  um questionamento  sobre  a  sua
proposta.  Na  verdade,  nós  já  tínhamos  [ininteligível]  recebemos  as  mesmas
solicitações de vocês e nós já estávamos propondo, mas vocês chegaram de antemão
nisso e não vejo problema nenhum. Tá?

Então, a posição dessa secretaria, desses técnicos aqui é que o prazo poderia
ser até de dois anos, sem prejuízo algum.

Então, [ininteligível], e eu peço realmente com muita franqueza — desculpa por
parte da secretaria do Executivo entrar nesse [ininteligível] — mas há um perfilamento
com relação... por parte tanto do CMDU e como o entendimento interno nosso aqui de
que  essa  matéria  não  poderia  ser  do  Legislativo.  A  nós  não  importa,  não  é?
Logicamente, trabalhar em sintonia com vocês é o mais adequado. Só levanto essa
questão porque o CMDU gravou essa posição e nós vamos ter que discutir,  a  seu
pedido — não é, presidente? — na discussão de mérito.

Mas, guardados aí os privilégios ou não dos aspectos legais, eu acho que o
grande privilégio que vem acontecendo aqui é a sensibilidade do vereador Rodrigo da
Farmadic em propor. Se a ideia dele vai prosperar ou não, mas eu já o felicito pela
maneira sempre delicada e sensível à população com que ele tratou desse assunto.

Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE  VEREADOR LUIZ CIRILO: Agradeço ao secretário Carlos
Santoro.

Já quero passar a palavra, caso queira. Peço para que faça uma sinalização com
o polegar.

Vereador Luiz Rossini, tudo em ordem? Tranquilo?

Vereador Professor Alberto. Vereador Professor Alberto, tudo bem?

Vereador Luiz Rossini. O Luiz Rossini acho que está fazendo uso da palavra?

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Na verdade, não. Eu acho que ficou claro, a
proposta do vereador Rodrigo da Farmadic é excelente, tem a concordância da área
técnica, apenas esse questionamento aí da possibilidade da iniciativa ser da Câmara ou
não.  Isso  aí  nós  discutimos  internamente.  Mas,  eu  acho  que  essa  perspectiva,
inclusive, de ampliar o prazo só uma sinalização de que isso deve prosperar. E esse
objetivo deve ser atingido.
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Então,  para  mim  ficou  claro.  Quero  cumprimentar  o  vereador  Rodrigo  da
Farmadic pela sensibilidade e pela iniciativa.

É isso.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: No mesmo sentido, eu quero
também fazer uso da palavra, cumprimentar esse jovem, jovem por idade, experiente
vereador, Rodrigo da Farmadic, que apresenta um projeto extremamente pertinente e
com uma sinalização, inclusive, do secretário de Planejamento, que o projeto, além de
tudo, é meritório, e pensa até a secretaria em estender por dois anos. Então, talvez
fosse  o  caso  até  de  apresentar  uma  emenda  modificativa,  mas  isso  fica  muito
provavelmente para o ano que vem.

Mas, fica aí, então, resguardados aí os aspectos legais. Os aspectos meritórios
têm  que  ser  enaltecidos,  o  vereador  Rodrigo  da  Farmadic teve  a  grandeza,  a
sensibilidade de ver uma demanda, de entender um momento que se devesse discutir
e a Câmara Municipal não poderia se furtar à responsabilidade de iniciar um processo
de reflexão através de uma audiência pública. Nesse momento a 30ª Audiência Pública,
que  foi  publicada  no  Diário  Oficial  do  Município  de  Campinas  no  último  dia  4  de
dezembro.

Eu  passo  rapidamente  ao  vereador  Rodrigo  da  Farmadic  caso  queira  fazer
alguma  colocação  conclusiva  para  encerrarmos  discussão.  O  senhor  está  com  a
palavra.

SR. VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Obrigado, senhor presidente. 

Eu gostaria aqui de lembrar e dizer ao secretário e à sua equipe técnica que
aumenta mais a minha admiração por eles, pelo trabalho desenvolvido à frente da
secretaria durante todos esses anos, então, a sensibilidade, também… Eu não esperava
outra atitude a não ser essa de toda a equipe técnica do nosso secretário de pensar
também na população por conta dessa dificuldade que nos impôs a pandemia durante
este  ano.  Então,  quero  parabenizá-lo  pelo  trabalho,  também pela  sensibilidade  de
também estar pensando nessas dificuldades que nos foram impostas. 

Eu acho que é um ano que os técnicos, os meus colegas dos escritórios nos
solicitaram,  mas  dois  anos  eu  acho  que  é  um tempo  mais  do  que  razoável,  nós
podemos fazer essa alteração. E quanto à legalidade também nós podemos consultar,
eu  acho  que  nós  devemos  ter  o  parecer  já  da  Procuradoria  por  conta  de  que…
favorável, por conta da não alteração técnica, nós não mexemos nos… essa alteração
da lei, ela… não está sendo mexido no aspecto técnico da lei, mas, sim, nesse caso,
nesse lapso temporal.

Mas  aqui  o  meu  agradecimento  ao  trabalho,  aos  serviços  prestados  para
população  de Campinas,  ao secretário  Santoro  por  tudo que tem feito  pela  nossa
cidade.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  LUIZ  CIRILO:  Perfeito.  Então  ficam  as
considerações do vereador Rodrigo da Farmadic, autor do PLC 53/2020, projeto de lei
complementar, como, então, a conclusão dos trabalhos da 30a  audiência pública, sem
antes…
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Então,  quero,  inicialmente,  cumprimentar  o  vereador  Professor  Alberto,
vereador Luiz Rossini, vereador Rodrigo da Farmadic, que contribuíram em muito com
as discussões das cinco audiências públicas.

Quero, por derradeiro, cumprimentar, mais uma vez, a Fernanda, o Rodrigo.
Muito  obrigado,  vocês  acabam  enaltecendo  o  servidor  público  de  carreira.  Quero
cumprimentar todos os servidores — peço licença ao nosso secretário —, na pessoa da
nossa diretora da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, a senhora Sonia, e ao
secretário Carlos Augusto Santoro, esse amigo desta Casa, essa pessoa… secretário
esse que nunca se furtou a vir, a discutir aqui, no mais alto nível, os problemas da
cidade sob o ângulo que ele sabiamente conhece muito bem, emprestando sempre o
seu conhecimento para que pudesse elucidar, àqueles que necessitavam, quando foi
solicitado, a mais diversa explanação. Então, ficam os cumprimentos. Agradeço mais
uma vez a todos.

Tendo cumprido tudo o que dispõe o Regimento Interno da Câmara, agradeço a
todos os serventuários aqui da Câmara Municipal que nos deram condições de realizar
as cinco audiências públicas.

Quero  agradecer  o  Irineu  Vicente,  vinculado  à  Secretaria  Institucional,  que
esteve a todo o momento aqui  presente nas audiências,  como também ao senhor
Fernando  Tristão,  morador  aqui  de  Campinas  que  veio  hoje  aqui  assistir
presencialmente as audiências públicas. Então, ficam aqui os meus cumprimentos.

Declaro encerrada a 30a Audiência Pública, desejando um bom final de dia a
todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara.

Muito obrigado.

– Audiência encerrada às 11 horas e 28 minutos.

[fim da transcrição]

 Luiz Cirilo

PRESIDENTE
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