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[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Vamos dar início à 17ª
Reunião…  uma  audiência  pública,  na  verdade,  convocada  pelo  senhor  presidente
Marcos Bernardelli.

Antes  de  tudo,  quero  saudar  os  vereadores  já  aqui  presentes:  vereadora
Mariana  Conti,  vereador  Professor  Alberto,  vereador  Jorge  Schneider  e  vereador
Gustavo Petta.

Dizer  para  os  vereadores,  o  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Campinas
convoca nos termos do parágrafo 5º, do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara
Municipal  de Campinas, acumulado com o Ato da Mesa 09/20,  a audiência pública
remota  facultativa,  a  ser  deliberada  a  cargo  da  Comissão  de  Cultura,  com  a
participação  da  Comissão  de  Administração  Pública,  presidida  pelo  nobre  vereador
Jorge Schneider e com a Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo nobre
vereador Gilberto Vermelho, e através do Sistema de Deliberação Remota deste Poder
Legislativo, para debater o seguinte projeto:

PLO 195/2019 com emenda, Processo 230.657, de autoria do senhor prefeito
municipal,  que  institui  o  Conselho  Municipal  de  Política  Cultural  e  dá  outras
providências;  PLO  125/2020,  Processo  232.650,  de  autoria  do  senhor  prefeito
municipal, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Campinas e dá outras
providências;  e  PLO  126/2020,  Processo  232.651,  de  autoria  do  senhor  prefeito
municipal, que institui o Plano Municipal de Cultura da cidade.

Informo que a audiência será transmitida pela TV Câmara de Campinas, através
do sinal digital 11.3, no canal 4 da Net e do canal 9 da Vivo Fibra, com retransmissão
simultânea  nas  fanpages,  e  também da  TV  Campinas  e  da  Câmara  Municipal  de
Campinas,  no  Facebook,  streaming,  no  site  Campinas.  Perdão,  repito.  Site:
campinas.sp.leg.br e no canal de TV Câmara Campinas no YouTube. 

Esclarece para a população que poderá participar da audiência através do link
disponível da capa do site:  www.campinas.sp.leg.br. E pelo  WhatsApp  nº: 199789…
perdão, repito o telefone: 978293776. E os vereadores poderão participar da forma
prevista no Ato da Mesa 07/2020.

Eu queria aqui combinar… dito a relevância desses três projetos para a cultura
da cidade de Campinas, eu queria aqui argumentar com os vereadores presentes, em
especial,  primeiramente,  com os  presidentes  que  estão  juntos  comigo,  o  vereador
Jorge Schneider, vereador Gilberto Vermelho — que creio não está presente ainda —
eu queria comentar com os vereadores a maneira que nós podemos encaminhar essa
audiência.
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Claro que, primeiro, conversaria com os vereadores qual o tempo podemos dar
para cada vereador e qual o tempo podemos dar para cada participante. Convido o
vereador Jorge Schneider para se pronunciar.

SR. VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Senhor presidente, dada a relevância da
matéria, eu acredito que quem mais tem que ter tempo é a Secretaria de Cultura, nós
temos no máximo, no máximo, cinco minutos para falarmos e a Secretaria de Cultura o
tempo que for necessário para esclarecimentos.

Obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Ouvindo  também  os
demais vereadores, agora a parte do Jorge Schneider, se concorda com a proposição
do Jorge Schneider, cinco minutos para cada vereador e quanto podemos liberar para o
público, dois a três minutos, o que vocês acham?

SRA.  VEREADORA  MARIANA  CONTI:  Vereador,  como  a  gente  está  aqui
presente... vários representantes, na verdade, a gente tem até agora a presidenta do
Fórum  de  Cultura,  a  Cassiane  Tomilhero,  mas  vão  ingressar  também  outros
representantes da Cultura, eu proponho que a gente aumente o tempo, pelo menos
cinco minutos para cada um poder se manifestar.

Eu acho que é importante, como é uma audiência pública, é importante a gente
ouvir o que o setor, o que é que a comunidade, a sociedade organizada que faz cultura
na cidade tem a dizer.

Nesse sentido, eu posso até abrir mão do meu tempo, eu estou aqui mais para
ouvir o que a sociedade tem a dizer do que me manifestar sobre isso, na verdade.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Vereadora, só para--

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Presidente.

SR. PRESIDENTE  VEREADOR ANTONIO FLÔRES:  Gustavo Petta, eu já lhe
passo a palavra, já logo em seguida.

Não é  comum na  audiência  pública  nós  cedermos  cinco  minutos  para  cada
pessoa individualmente, o padrão é três… de dois a três minutos. Agora, se for pela
liderança, pela liderança de um grupo, eu acho que seria viável esse tempo que Vossa
Excelência propõe.

Mas, eu queria ouvir também o vereador Gustavo Petta.

SR.  VEREADOR  GUSTAVO  PETTA: Não,  é…  Primeiro,  bom  dia,  vereador
Antonio  Flôres,  todos  os  vereadores  aqui  presentes,  Professor  Alberto,  vereadora
Mariana Conti,  vereador Jorge Schneider,  secretário  Ney Carrasco,  Cassiane, que é
presidente do Fórum, e os demais presentes.

Eu acho que… eu acho que a gente poderia… — uma sugestão, tá? — a gente
poderia ouvir primeiro os convidados, a começar pelo secretário municipal de Cultura e
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depois  os  outros  convidados,  e  aí,  na  sequência,  a  gente...  os  vereadores  que
quiserem fazer o uso da palavra poderiam se colocar, mas a gente passaria primeiro
aos convidados que estão aqui.

E então, talvez, essa ideia de uns cinco minutos eu acho que não traria prejuízo,
nós não temos também tantos convidados e tantos vereadores, a gente conseguiria
realizar bem a audiência pública.

SR. PRESIDENTE  VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Vereador Gustavo Petta,
eu acho que é excelente a tua sugestão de primeiro participar o secretário da Cultura,
até  nos  daria  até  mais  embasamento  para  o  projeto.  Bem  colocado  por  Vossa
Excelência.

É  comum,  o  senhor  sabe,  na  audiência  pública,  primeiro  a  palavra  dos
vereadores, depois, em seguida, do público, mas a sugestão de  Vossa Excelência do
secretário da Cultura acho que vem elucidar, pelo menos, o projeto no geral. Quanto
ao público, vereador Gustavo Petta,  nós não sabemos a quantidade de pessoas que
participarão, como disse a vereadora Mariana Conti, pode ser cinco, dez ou... nós não
sabemos a quantidade.

O vereador Jorge Schneider tem razão, nós não podemos alongar porque essa
reunião é para ir das 10 [horas] ao meio-dia. Eu concordaria com esse tempo de cinco
minutos se fosse um representante de um grupo, do contrário, acho que seria melhor
limitar a dois. Queria ouvir também os demais vereadores quanto a isso daí.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível].

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Vereador  Professor
Alberto. Vereador Gustavo Petta.

SR.  VEREADOR  PROFESSOR  ALBERTO: Vereador  Antonio  Flôres,
tradicionalmente as audiências públicas primeiro o convidado, nesse caso a Secretaria
da  Cultura,  expõe  as  suas  considerações  iniciais,  os  demais  convidados,
tradicionalmente, depois, abre-se aos vereadores e depois ao público geral. Esse… as
audiências têm pautado dessa maneira. Mas, como o senhor falou, acho que tem muito
fundamento,  se  for  um  número  reduzido  de  pessoas,  pode  ter  maior  tempo,  vai
depender da… da questão mesmo da qualidade, se nós temos das 10 [horas] ao meio-
dia, temos que administrar o tempo dentro dessa realidade, mas é muito importante a
gente ouvir, sim, as instituições interessadas, isso é que vai fomentar o debate, é isso
que vai dar toda a estrutura para uma audiência pública bem-sucedida: a gente ouvir
todas as partes, e com tempo, se possível.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Ótimo, vereador Professor
Alberto.

Se houver  a  concordância  do vereador  Jorge Schneider  e  vereador  Gustavo
Petta, nós, então, podemos proceder dessa maneira. 

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Vereador Antonio Flôres, não… 
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Eu tenho concordância, mas só para eu entender: falaria, então, o secretário
Municipal de Cultura e os outros convidados, depois a gente abre para os vereadores e
para as perguntas que vierem do público. É isso? 

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES:  Não,  não,  vereador
Gustavo  Petta.  Pela  ordem:  o  secretário  da  Cultura  — para  a  gente  não  inverter
audiência pública, como é padrão —, depois dos vereadores, depois abre-se ao público.

SR.  VEREADOR  GUSTAVO  PETTA: Ah,  tá.  Mas,  por  exemplo,  presidente
vereador Antonio Flôres, o Fórum Municipal de Cultura está aqui entre as pessoas aqui
no próprio Zoom. O Fórum vai ter direito a palavra? Como seria isso?

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Normal.

SR.  VEREADOR GUSTAVO PETTA: Porque  o  público  está  participando por
WhatsApp e e-mail.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES:  Normal,  como  é  uma
audiência pública. 

Vereador  Gustavo  Petta,  todos  que  puderem e  couberem dentro  do  horário
terão  palavra democrática naturalmente. 

Só para não  invertermos a ordem de como é uma audiência pública, então,
primeiro o Secretário de Cultura, até para ajudar a elucidar, enriquecer, depois dos
vereadores,  até  cinco  minutos  cada  um,  se  alguém  quiser  falar  menos  não  tem
problema, e depois abrimos, pela ordem, para os representantes da Cultura.

Só para clarear para todo mundo,  para o público  que nos ouve: esses três
projetos a serem debatidos hoje, todos eles já foram aprovados em primeira votação
por unanimidade, até porque tem toda a legalidade. Então, só para deixar claro, que já
foram todos aprovados.

Hoje  seria  uma reunião antes  da reunião de mérito,  mais  para elucidarmos
alguma dúvida para irmos já para a próxima quinta para votarmos o mérito da matéria
devido à relevância de tudo isso. Ok? Então só temos essa audiência, mas já está
aprovado na legalidade.

Queria também ouvir o vereador Jorge Schneider antes de já passar a palavra
para o secretário de Cultura Ney Carrasco.

SR. VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Eu acredito que a ordem que o senhor
está colocando é perfeita: o secretário fala, os vereadores  fazem o  questionamento,
depois pegamos  todos  os questionamentos que tem  e aí  o secretário responde em
nome da Secretaria de Cultura e todos… Eu acho que esse é o caminho certo, mesmo,
das audiências, e a lógica natural também.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado, vereador Jorge
Schneider. 
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Então parece que há uma concordância de a gente fazer esse encaminhamento.

Então  eu  queria,  neste  instante,  passar  a  palavra  para  o  secretário  Ney
Carrasco para nos falar, secretário, a respeito do primeiro  PLO a ser debatido nesta
manhã, que é o PLO 195/2019 com emenda, Processo 230.657, de autoria do senhor
prefeito municipal, que "Institui  o Conselho Municipal  de Política Cultural e dá outras
providências";

Por gentileza, Ney Carrasco. Vossa Excelência tem até cinco minutos para falar
sobre esse PLO.

SR. NEY CARRASCO: Obrigado, vereador Antonio Flôres.

Quero dar um bom-dia a todos os presentes, bom-dia ao público que está nos
acompanhando. 

E o senhor… Eu vou pedir a permissão para apresentar os projetos de uma outra
maneira. Eu gostaria de falar dos três em conjunto porque eles fazem parte de um
mesmo bloco.

Em 2013--

SR. PRESIDENTE  VEREADOR ANTONIO FLÔRES:  Secretário, então,  Vossa
Excelência — perdão — teria cinco minutos para cada um. Então, Vossa Excelência--

SR. NEY CARRASCO: Não, não é necessário. Não há necessidade, vereador.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES:  Ok.  Então  teria  até  15
minutos para os três.

SR. NEY CARRASCO: Está ótimo. 

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES:  Eu  quero  deixar  essa
liberdade para Vossa Senhoria. 

SR. NEY CARRASCO: Está bom. Muito obrigado.

Eu acho que a primeira coisa que nós temos a dizer é que esse é um desejo de
longa data do setor Cultural de Campinas e eles fazem parte do Sistema Nacional de
Cultura.

Em 2013, quando assumiu o prefeito Jonas Donizette, logo no início do primeiro
mandato ele assinou junto ao Ministério da Cultura, então Ministério da Cultura, com a
ministra Marta Suplicy,  ele assinou a  adesão  de Campinas ao Sistema Nacional de
Cultura. E o Sistema Nacional  Cultura, ele coloca algumas obrigatoriedades para o
município que ele tem que instituir.

Então, algumas nós já tínhamos, o Conselho de Cultura, o Fundo Municipal de
Cultura,  as  conferências  de  Cultura...  e  é nas  conferências  que  se  [falha  na
transmissão] algumas  das  outras  obrigatoriedades,  que  aí  no  caso  nós  estamos
apresentando.
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Nós devíamos ainda um sistema municipal de cultura e o plano municipal de
cultura que são peças fundamentais  para você estar  em plenitude com o Sistema
Nacional de Cultura.

O  conselho,  ele  é  uma  reformulação  do  atual  conselho.  Nós  tínhamos  um
conselho de cultura que tem um… o seu… a sua composição, e agora a partir  das
conferências de cultura de 14[2014], 18[2018], a gente tirou esse novo modelo que
nós  chamamos  de  conselho  de  [falha  na  transmissão] culturais;  e  é algo  que  é
aguardado muito, tanto pela Secretaria de Cultura, quanto pela sociedade civil, setor
cultural.

Aliás, já está bastante tempo já tramitando e é importante, muito importante,
que nós demos esse passo com a aprovação dos três projetos.

Queria falar um pouco sobre o histórico desses projetos. Eles foram tirados —
como  eu  falei  —  nas  conferências  municipais  de  cultura,  que  são  também  uma
instância legítima e obrigatória do Sistema Nacional de Cultura, o município tem a
obrigatoriedade de realizar conferências e tomar as decisões ali conjuntamente com a
sociedade civil.

As  conferências  de  Campinas  tiraram  então,  especialmente  a  Conferência
18[2018], que revisou o projeto do conselho de… que já existia desde 14[2014] , que
foi revisado em  18[2018], aí criou-se o Plano Municipal de Cultura.

O plano municipal, ele é similar a um plano diretor, ele estabelece metas de
curto prazo, médio prazo, longo prazo, com a abrangência de dez anos, ou seja,  é
muito similar ao que é o plano diretor para cidade, claro que esse muito mais amplo, o
nosso restrito apenas ao setor cultural.

Então, eles foram tirados dessas conferências e a Secretaria de Cultura não
alterou a decisão da conferência,  então por um… pelo princípio da legitimidade da
conferência  e  por  ter  sido  uma  decisão  colegiada  tirada  em assembleia,  nós  não
tínhamos o direito de mexer no plano a não ser naquelas coisas que… em pontos muito
específicos, às vezes até de redação coisa que o Jurídico entendia... Ah, não isso aqui
não pode ser dito dessa maneira… mas são alterações muito… não de conteúdo, não de
objeto mesmo da lei. São pequenas alterações que foram feitas para correção, mas o
conteúdo, ele é todo tirado na Conferência Municipal de Cultura.

Então eu acho ótimo a gente estar discutindo aqui e poder revisar alguma coisa
e incorporar sugestões que possam vir agora, mas eu queria lembrar que isso não é
um projeto elaborado pelo  Executivo,  elaborado pela Secretaria  de Cultura,  ele  foi
apenas processado pela Secretaria de Cultura a partir do material que foi obtido nas
conferências.

As conferências aconteceram… muita gente fala: não, mas a conferência foi…
não, mas a conferência foi legítima, havia ali a sociedade civil, quem quis participar
pôde  participar,  foram  formados  grupos  de  trabalho,  inclusive,  para  tirar  essas
proposições do plano municipal principalmente que é o mais complexo.
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E  eu…  não  sou  eu  que  digo  só,  muitas  pessoas  que  participaram  dessa
conferência diziam: o nosso plano  é bom, o nosso plano  é muito bom, ele  é bem
elaborado o plano de Cultura, e claro que tudo pode ser aperfeiçoado, mas ele é um
bom plano para ser, para conduzir as políticas culturais para os anos que se seguem.

Outra coisa que eu acho que importante dizer, além dessa qualidade, é que nós
também estamos chegando em Campinas em um estágio que são poucas cidades no
Brasil, são poucos municípios que estão no estágio que nós estamos em relação ao
Sistema  Nacional  de  Cultura,  alguns  estão  na  frente  obviamente,  mas  há  muitos
municípios que começaram a aderir ao sistema nacional só agora com o processo da
Lei  Aldir  Blanc,  que foi  um processo que gerou uma articulação  nacional  no setor
cultural, e aqueles municípios que perceberam que deveriam ter aderido antes e não
aderiram estão começando a aderir agora. E nós estamos completando já o conjunto
de instrumentos legais que nos deixa plenamente alinhados com o sistema nacional de
cultura.

Então,  é  isso  o  que  eu  tinha  a  dizer,  quero  ouvir  a  opinião  de  todos  os
presentes. Cumprimento aqui então o presidente da Comissão de Cultura, o vereador
Antonio  Flôres,  vereador  Professor  Alberto,  vereador  Jorge  Schneider,  vereador
Gustavo Petta, vereadora Mariana Conti, a Cassiane que eu sei que está presente aqui
já, o Cauê, que vão falar pelo fórum e pelo Conselho de Cultura.

E estamos aqui para ouvir e, dentro das nossas ponssibilidades, responder tudo
que for apresentado. Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Muito obrigado, secretário
Ney Carrasco.

Na  verdade,  vereadores,  a  gente  acabou  abrindo  a  palavra  para  que  o
secretário  falasse  dos  três  projetos  englobados.  Mas  Vossa  Excelência  sabe  que,
regimentalmente, a gente costuma debater um a um. Por mais que não é uma Reunião
Ordinária, que nós temos que votar projeto a projeto, a única preocupação minha é
que pudesse  haver uma pequena confusão quando participar o pessoal da audiência
pública de misturar perguntas.

Então, eu queria novamente colocar os vereadores, se nós deveríamos ir item a
item, apesar de não ser uma Reunião Ordinária, eu digo. A única preocupação desta
presidência,  secretário  e  demais  vereadores,  é  que  possa  haver  uma confusão  no
encaminhamento das perguntas.

Eu queria consultar primeiro o vereador Jorge Schneider, e depois os demais
vereadores,  se  nós deveríamos fazer  um a um, ou pode ser  de forma englobada.
Vereador Jorge Schneider.

SR. VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Eu acredito que pelo fato de ser uma
audiência  pública  opcional,  senhor  presidente,  nós  podemos seguir  dessa  maneira,
conforme  o  secretário  pediu.  E  quem vai  responder  as  perguntas  depois  será  ele
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mesmo. Então cabe a ele, depois, fazer a separação, e fazer a sua resposta, não vejo
problema algum.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado, vereador Jorge
Schneider.

Vereadora Mariana Conti, vereador Gustavo Petta.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Vereador Antonio Flôres, eu também
não vejo problema não, porque na verdade os projetos eles se relacionam. É todo um…
é um conjunto de propostas que estão sendo apresentadas, então não vejo problema
não.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: E acredito que não será uma confusão,
afinal houve um processo intenso de debate, diálogo com o setor cultural, e o setor
cultural está muito bem informado sobre cada um deles e os projetos como um todo.
Eu acho que é bem tranquilo.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES:  Fico feliz.  Fico feliz que
Vossa Excelência enxerga dessa forma. A preocupação dessa presidência era mais por
uma questão pedagógica não pudesse bem direcionar os projetos.

Mas eu queria ouvir o vereador Professor Alberto e depois o vereador Gustavo
Petta.

SR. VEREADOR PROFESSOR ALBERTO: Também não vejo nenhum problema.
Acho  que  os  projetos  se  inter-relacionam,  é  o  mesmo… no  fundo  tem a  mesma
objetividade,  então  não  acho  que  haverá  nenhum  problema…  acho  que  é  até
pedagógico trabalhar a temática em conjunto.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES:  Obrigado.  E  nada mais
como Vossa Excelência, que de pedagogia entende muito. É um professor há muitos
anos, entende mais do que todos nós de pedagogia.

Ouvir o vereador Gustavo Petta também.

SR.  VEREADOR  GUSTAVO  PETTA: Vereador  Antonio  Flôres,  não,  sem
problemas. Acho que feito em conjunto é dar a noção  do todo, de todo o processo,
sem problemas.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES:  Então  muito  obrigado.
Uma vez então, havendo a concordância de todos os vereadores presentes, então nós
passamos a palavra agora... primeiro, por uma questão de ordem, peço a deferência
dos demais vereadores, sempre o presidente das demais comissões, o único que está
presente é o vereador Jorge Schneider, o vereador Gilberto Vermelho ainda não está
presente.
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Tem algum vereador de vocês que faz parte da comissão do vereador Gilberto
Vermelho? Que é a Comissão de Finanças.

SR. VEREADOR PROFESSOR ALBERTO: Eu faço, senhor presidente. Eu faço
parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Hoje o presidente da comissão é o nobre
vereador Gilberto Vermelho.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES:  Então,  pedindo  a
concordância dos demais vereadores, eu vou pedir que, pela ordem, fale primeiro o
vereador Jorge Schneider, que preside a Comissão de Administração e, em seguida, o
vereador  Professor  Alberto,  representando  o  Gilberto  Vermelho  em  Finanças  e,  a
seguir, os demais vereadores.

Vereador Jorge Schneider, Vossa Excelência tem a palavra por cinco minutos.

SR.  VEREADOR  JORGE  SCHNEIDER: Senhor  presidente,  nós  votamos  a
legalidade desse projeto e ele, de fato, é legal, e eu acho que ele começou no caminho
certo, começou pela Secretaria de Cultura ouvindo em várias oportunidades o setor.
Então,  eu  não  tenho  nada  a  perguntar  e  garanto  que  sendo  ouvido  como  foi  a
população, sendo ouvido como foi o setor, nós chegaremos a um ponto comum, sem
dúvida alguma. Nada a perguntar.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado, vereador Jorge
Schneider, pela tua colaboração.

Passo agora, a palava é do vereador Professor Alberto.

SR.  VEREADOR  PROFESSOR  ALBERTO: Senhor  presidente,  acho  que
bastante relevante, eu gostei das colocações do secretário Ney Carrasco quando ele diz
que esse é um projeto mais amplo, de cunho federal, e passa por outras esferas, e que
não  é  uma  imposição  municipal,  não  é  uma…  uma...  apenas  uma  invenção  do
município, mas todos contribuíram para que tivéssemos um projeto dessa natureza.

E, efetivamente, quando foi discutido na Legalidade, isso se percebeu, então,
que o projeto estava revestido de constitucionalidade e legalidade. Agora, obviamente,
existe  essa  necessidade de audiência,  é  importante  ainda que  as pessoas possam
contribuir, que ainda dá tempo de a gente, em uma eventualidade, apresentar alguma
emenda.

Então, é muito importante essa audiência para ouvirmos os setores ligados que
vão  sofrer  as  consequências  e  os  impactos,  os  setores  que  estão  intimamente
relacionados  a  essa  realidade  podem  contribuir  muito  com  suas  colocações,
concordando ou talvez discordando, mas é importante saber porque esse é um projeto
gestado dentro de segmentos culturais do país.

Importante essa fala do secretário, acho que é muito esclarecedora, que não se
trata de um projeto apenas do Executivo, o Executivo apenas está fazendo o seu papel
de gestor público aplicando, aprimorando as políticas ligadas à área cultural.
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Então, nesse sentido, eu acho muito relevante.

Mas,  independentemente  de  toda  essa  historicidade,  é  importante  que  as
instituições  que  serão  impactadas  com essa  nova  realidade  possam se  expressar,
contribuir concordando ou discordando, e ainda a gente tem a oportunidade de fazer
eventuais reparos se necessários.

Então,  nesse  sentido,  eu  acho  muito  importante  essa  audiência  pública  e
importante também os esclarecimentos pautados pelo secretário Ney Carrasco.

Muitíssimo obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Obrigado,  vereador
Professor Alberto, dando a sua opinião como vereador e também como representante
da Comissão de Finanças em lugar do vereador Gilberto Vermelho.

Este vereador precisaria se posicionar como presidente da Comissão de Cultura,
mas  como eu  estou  coordenando,  eu passaria  a  palavra  primeiro  para  os  demais
vereadores e aí eu fecharia a minha opinião como… como presidente da Comissão de
Cultura, se houver concordância dos demais vereadores.

Vereadora Mariana Conti. Vereador Gustavo Petta.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Senhor presidente, você está pedindo a
concordância ou você está… já está passando a palavra? Eu não compreendi.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Não. Eu estou passando a
palavra  e  pedindo concordância  de vocês se  eu poderia  falar  por  último ou vocês
desejam que eu fale primeiro, não tem problema.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Não. É indiferente. O que… o que o
senhor preferir. Não tem… para mim não tem [ininteligível].

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Ok.

Vereador Gustavo Petta, há concordância dessa maneira?

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Sim. Sim, presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Ok.

Então, já passamos a palavra, aproveito que o Gustavo Petta já está no ar, por
gentileza, Vossa Excelência tem a palavra, vereador.

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Está bom.

Presidente  Antonio  Flôres,  eu  considero,  acho  que…  achei  que  foi  muito
importante a fala do secretário municipal  Ney Carrasco. Eu também estou muito na
expectativa de ouvir as outras representações aqui da Cultura, o Fórum Municipal de
Cultura,  os  conselheiros  de  Cultura  que  estiveram  participando  ativamente  da
construção  desses  três  projetos  de  lei.  É  evidente  que  podem  haver  algumas
diferenças,  mas  o  fato  é  que,  na  essência,  os  projetos  de  lei  foram  construídos
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coletivamente,  por  muitos  artistas,  produtores,  gestores  culturais,  que  têm  uma
expectativa grande em torno dessas leis que nós estamos aqui discutindo em audiência
pública  e  que  serão  objeto  de  debate  em segunda  votação,  provavelmente  já  na
próxima quinta-feira.

A cidade  de  Campinas  é  uma  cidade  conhecida  nacionalmente  pela  sua
produção  cultural  extremamente  efervescente,  consistente  nas  diversas  formas  de
manifestação,  no  teatro,  na  música,  na  cultura  popular.  Nós  nos  destacamos
exatamente  por  conta  da  nossa  diversidade.  Nós  temos  manifestações  populares
legítimas,  e  muito  consistentes,  e  muito  interessantes,  e  nós  temos  também  a
Orquestra Sinfônica de Campinas que tem um papel relevante, que é um patrimônio da
nossa  cidade,  um  patrimônio  imaterial  da  nossa  cidade,  inclusive  reconhecido
oficialmente pelos órgãos oficiais.

Então, a cidade de Campinas, ela é riquíssima. O que o poder público precisa
fazer é fomentar, é divulgar, é dar espaço. O poder público não precisa produzir, o
poder público não precisa intervir, até porque nós não concordamos com esse tipo de
visão. O que o estado deve fazer, na verdade, é fomentar, é divulgar, é dar espaço,
principalmente para aquelas manifestações artísticas que não encontram espaço no
dito mercado. O mercado dá conta de uma parte porque há interesses imediatos em
lucro,  em  marketing,  em  outros  aspectos  do  sistema  que  nós  vivemos.  Mas  há
inúmeras  manifestações  artísticas  que  se  não  forem  fomentados,  apoiadas  e
divulgadas em parceria com o poder público, elas podem, inclusive, deixar de existir,
como é um caso daquelas manifestações que  nós,  inclusive,  lutamos pelo  registro
enquanto o patrimônio imaterial exatamente para lutar pela sua preservação dada a
sua importância histórica na formação da nossa cidade.

Então, eu acho que esses projetos são interessantes. Por quê? Porque eles vão
tornando a política cultural uma política de estado e não uma política de governo A ou
governo B.

Nós estamos, agora, passando… vamos entrar em uma eleição, o ano que vem
nós teremos um novo prefeito independente do que aconteça, um novo Secretário de
Cultura ou não, mas,  com certeza, um novo prefeito. Então, o que será da política
cultural da cidade?

Quando a gente aprova um plano municipal, os princípios, diretrizes, estão ali
delimitadas, delineadas, o governo não pode reinventar a roda, é evidente que ele tem
o seu poder discricionário de decidir uma prioridade ou outra, mas ele terá um plano a
ser seguido, independente do partido que ele pertença e que ele compõe vencendo a
eleição. Além disso,  nós teremos um conselho mais  democrático,  uma  participação
mais presente da sociedade campineira, dos artistas, dos produtores, dos ativistas da
cultura. 

Então, eu acho que são muito importantes esses três projetos que estão sendo
aqui  colocados.  Estou aqui  atento  para  ouvir  as  contribuições  dos  conselheiros  de
cultura,  do  Fórum  Municipal  de  Cultura.  Me  parece  que  algumas  sugestões  de
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mudança,  mas,  até,  pontuais,  mas  que  podem  enriquecer  ainda  mais  esses  três
projetos que estão para serem votados pela gente, discutidos hoje e votados no mérito
agora na segunda semana.

Eu acho que isso é tudo muito importante.

E, para terminar, presidente, nós estamos também na Comissão Aldir Blanc, nós
estamos acompanhando  passo  a  passo  aplicação  em Campinas  e  eu acho  que  os
projetos, em conjunto com a aplicação da Aldir Blanc, podem se tornar um pacote de
respostas bem interessantes ao setor cultural  na cidade, que é um dos setores mais
atingidos pela pandemia e pela necessidade de quarentena porque nós sabemos que
as manifestações culturais quase sempre acompanhadas de aglomeração de pessoas,
de público, é para isso que as manifestações acontecem: para o público. Então, é um
setor  muito  atingido  e  eu  acho  que  a  gente  pode  dar  uma resposta  interessante
enquanto  Câmara  Legislativa, enquanto  Poder  Legislativo junto com ação do Poder
Executivo.

Obrigado. 

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES:  Obrigado,  vereador
Gustavo Petta.

Queria  passar  a  palavra  para  considerações  da  vereadora,  digníssima
vereadora,  aliás,  também pedagoga,  professora e pedagoga junto com o vereador
Professor Alberto.

Vossa Excelência tem a palavra por cinco minutos.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Senhor presidente, demais vereadores,
secretário e os represntentes aqui da sociedade civil, do setor cultural.

Eu  acho  muito  importante  a  realização  dessa  audiência,  é uma...  estar
discutindo esses projetos que visam construir então uma diretriz na cultura na cidade
de Campinas.

A cidade de Campinas, concordo plenamente com o que o vereador Gustavo
Petta falou, a cidade de Campinas é muito rica do ponto de vista da produção cultural,
muito diversa e tem uma característica que tem um setor cultural muito organizado e
isso traz uma... não apenas... isso faz um benefício para a cidade que é o fato de o
setor cultural  que produz cultura, que faz diversas… que produz nessa diversidade
também está influenciando sobre a própria política de cultura.

Então eu acho que isso é muito rico para que a gente possa afinar as decisões e
as políticas desenvolvidas pelo Estado, pelo poder público, com as necessidades do que
o setor cultural… o que... as demandas enfim, né? Para que a gente possa de fato…
para que o Estado possa de fato ser um facilitador, um incentivador.

Então isso eu acho que... eu acredito que é muito importante.
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Tem uma questão que… e aí eu já faço uma questão para o secretário municipal
que  é sobre a implementação do novo conselho. É importante que o novo conselho
seja implementado ainda esse ano.

Então  eu  gostaria  de  questionar  sobre  os  procedimentos,  os  prazos,  o
cronograma,  para  que  o  novo  conselho,  essa  nova  formatação  do  conselho  seja
implementada ainda esse ano. Também acho que  é muito importante a gente ouvir
essas  sugestões  que  a  sociedade  civil  tem se  organizado  para  debater,  porque  a
cultura, ela é viva na cidade. 

Então  esse  projeto  está  tramitando  há  algum  tempo,  a  conferência  que
aconteceu... na verdade, existe um processo de construção disso desde 2013, passa
por 2014 até 2018 e essas questões precisam ser atualizadas com relação ao novo
momento.

Então acho que essas… as sugestões que a sociedade civil está apresentando,
não são sugestões que se colocam conflitantes com o que foi apresentado, com o que
foi construído nas conferências, mas ao mesmo sentido de uma atualização do que foi
discutido.

E é importante porque, na verdade, a gente sabe que a sociedade, ela é viva,
ela vai mudando, alterando e a gente tem aí demandas e expectativas que se colocam
nesse momento.

Então também acredito que a aprovação desses projetos, a atualização deles
em conjunto com as políticas adotadas agora da Lei Aldir Blanc, que foi uma grande
mobilização nacional e a gente está vendo uma mobilização nacional, estadual, todo o
setor  cultural  se  organizando,  mas  em...  complementados  por  esses  projetos,  eu
acredito que pode deixar um legado muito importante para a cultura na cidade de
Campinas que possa — digamos assim — funcionar como um patrimônio que não seja
uma política de governo, mas uma política de Estado.

Então  é isso e também eu gostaria  de ouvir  o que a sociedade civil  tem a
apresentar.

Obrigada.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Obrigado,  vereadora
Mariana Conti.

Eu vou concluir então a minha palavra como presidente do Comissão de Cultura
e em seguida eu passo a palavra já para o secretário de Cultura poder responder essa
primeira pergunta da vereadora Mariana Conti, que eu creio que eu acho que é a única
pergunta que tem da parte dos vereadores e depois nós já abrimos para pergunta do
público.

Eu quero dizer, senhores vereadores, secretário de Cultura Ney Carrasco, que
esta presidência representando todos os membros da cultura tem total concordância
com esses três projetos visto a maneira que ele foi encaminhado desde o início.
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Secretário  de  Cultura  Ney  Carrasco  foi  de  uma  forma  muito  democrática...
perdoe, vereadores, nos consultou… perdoe… logo de início a respeito desses projetos,
se nós podíamos participar, opinar. Então, eu vi o secretário de Cultura, de uma forma
muito  democrática,  muito  plural,  mencionando a  importância  desses  três  projetos,
principalmente um plano de cultura para a cidade de Campinas, que eu creio que a
cidade  de  Campinas  sairá  vencedora  com  a  aprovação  do  conselho,  desses  três
projetos.  Então,  eu vi  realmente uma forma brilhante,  democrática,  e  tem todo  o
nosso apoio da Comissão de Cultura.

Veja que logo no começo houve então essa verba que vinha lá  do governo
federal, através da Lei Aldir Blanc, e essa presidência encaminhou o vereador Gustavo
Petta para poder fazer o acompanhamento, até porque é um vereador que já milita
nesta área da cultura. E não seria nada mais justo do que alguém que milita na área,
em vez de ir este vereador poder representar. 

E eu não tenho dúvida que o vereador Gustavo Petta representou muito bem e
está havendo um encaminhamento, um entendimento… perdão, esse vereador acordou
um pouco mais rouco do que o normal hoje. Mas houve um brilhante entendimento
entre  o  acompanhamento  do  governo  municipal,  secretário  de  cultura,  vereador
Gustavo  Petta  representando  nesta  comissão.  Então  para  mostrar  a  maneira
democrática que nós encaminhamos tudo isso desde o início. 

Então há o apoio também, há uma concordância desta presidência aos três
projetos. Eu quero crer que todos os vereadores que falarem, os presidentes, vereador
Jorge Schneider, o vereador Professor Alberto e os demais vereadores, da importância
para a cultura dessa cidade.

A cidade de Campinas é relevante na cultura, nas artes, em todas as áreas.
Vejam, semana passada, que houve um debate em Reunião Ordinária da mudança do
nome da Concha Acústica. Até um debate intenso, alguns vereadores entendendo que
dá relevância ao ex-maestro Benito Juarez, outros entendendo que o nome Beethoven
é de maior relevância no cenário internacional e nacional.

Então  veja  o  debate  acalorado  e  relevante,  a  ponto  de  suspendermos esta
matéria para poder dirimir melhor, para poder debater melhor. Então isto é uma prova
de que a cultura da cidade ela é pujante, ela é importante, ela é um segmento da
sociedade que ela vem ajudar também, mobilizar toda a sociedade campineira, que é
uma cidade de alto nível… perdoe, de alto nível cultural, de alto nível intelectual. Então
visto essa importância.

E esse projeto hoje, senhores vereadores, secretário de cultura Ney Carrasco,
quero crer que vem consolidar o encerramento deste debate. Então eu quero, com
isso, concluir a minha palavra, dizendo do total apoio desta Comissão de Cultura para
este projeto.

E passo então já a palavra para o secretário Ney Carrasco, para que possa
responder a indagação da vereadora Mariana Conti quanto à implementação do novo
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plano  do  Conselho  de  Cultura.  Acho  que  até  muito  pertinente  a  pergunta.
Vereador[sic] Ney Carrasco. Perdão, secretário Ney Carrasco.

SR. NEY CARRASCO: Obrigado, presidente. Deixa eu pegar aqui as perguntas.
É, eu… foi bom o senhor lembrar… que assim, as discussões que aconteceram nesse
período. Houve uma reunião da Comissão de Cultura que nós participamos, com a
presença do fórum e do conselho. 

E não sei se o senhor se lembra, eu pedi, pedi diretamente a agilização desses
projetos. Na época estava na Câmara apenas o conselho, faltava ainda chegar o plano
e o sistema. E acho que o senhor se lembra que nós pedimos com veemência para que
eles tramitassem rápido na Câmara.

Houve também uma reunião aqui, na Prefeitura Municipal, com a Secretaria de
Relações Institucionais, na época ainda era o secretário Wanderley de Almeida, com o
fórum e com o conselho, e uma das… um dos pedidos mais enfáticos também do fórum
e do conselho foi que o plano e o sistema fossem logo à Câmara para a votação. Então
assim,  há  realmente  um desejo  do  setor  cultural  para  que  esses  projetos  sigam
adiante.

Então, é que eu queria comentar, eu vou responder à vereadora Mariana Conti
em seguida, mas queria comentar também a fala do vereador Gustavo Petta que é
exatamente  isso,  Gustavo  Petta,  olha, você  resumiu  a  intenção  da  Secretaria  de
Cultura,  que  é  deixar  um legado  como uma política  de  estado  mesmo,  para  que
qualquer um que ocupe  a gestão na Cultura em Campinas tenha uma diretriz para
seguir. Isso é importantíssimo e eu acho que é um legado realmente que vai ficar como
uma política de estado para a Cultura de Campinas.

E em relação à pergunta da vereadora Mariana Conti, olha, eu gostaria muito de
que  já  fosse  agilizado,  sim,  a  formação  do  novo  conselho,  nós  poderíamos  até
estabelecer, eu acho que seria uma… um bom cronograma que o conselho fosse eleito
até… até 31 de dezembro, obviamente, par assumir em 1º de janeiro já junto com a
nova gestão da cidade, com o novo prefeito. Então, começaria em paralelo aí as duas…
as duas gestões, a gestão municipal e o Conselho Municipal de Políticas Culturais.

E na própria lei há uma… haja uma previsão de como será conduzido isso, o
Conselho de Cultura atual vai fazer essa transição junto com a Secretaria de Cultura,
organizar as eleições, enfim, fazer todo o trabalho que tenha que fazer para que esse
conselho esteja eleito e instituído.

E eu gostaria muito, sim, de deixar o conselho já publicado para assumir em 1º
de janeiro, quando nós deixarmos aqui a Secretaria de Cultura.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado, secretário  Ney
Carrasco.

SR. NEY CARRASCO: Eu vou pedir.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Pois não.
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SR. NEY CARRASCO: Presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Pois não.

SR.  NEY CARRASCO: É só… pedir desculpas pelo seguinte, enquanto eu não
estou falando eu deixo a câmera desligada por uma questão de banda, para eu poder
ter segurança que não vai cair enquanto eu estou ouvindo os outros, mas eu estou
aqui. Está bom?

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Está bem.

SR. NEY CARRASCO: E desculpa, tá?

Obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Eu  queria  agradecer,
então,  o pronunciamento de Vossa Senhoria  e já  quero colocar à disposição desta
Comissão de Cultura e também com a Cassiane, atual presidente de Conselho, no que
nós  pudermos  colaborar  para  agilização  da  implantação  deste  ano,  estamos  à
disposição do senhor e também do atual Conselho.

Algum vereador  quer  fazer  algum comentário  a  mais  antes  de  passar  para
abertura do público?

Senhores vereadores? Vereadores, estão me ouvindo?

Senhores vereadores…

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Vereador Antonio Flôres, eu concordo de a
gente ouvir o público.

SR. VEREADOR PROFESSOR ALBERTO: Eu também, senhor presidente.

SR. VEREADOR ANDRÉ VON ZUBEN: Antonio Flôres. Vereador Antonio Flôres.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Dizendo aqui… Vereador
André von Zuben conosco, Vossa Excelência tem a palavra.

SR. VEREADOR ANDRÉ VON ZUBEN: Eu queria fazer só uma fala, por favor.

SR. PRESIDENTE  VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Pois não. Está liberado,
vereador.

SR. VEREADOR ANDRÉ VON ZUBEN: Obrigado. É rápido a fala.

Vereador presidente da Comissão, nobres colegas presentes, público que nos
assiste, convidados, secretário Ney.

Eu acho que a gente tem hoje nesse conjunto de leis apresentado uma grande
oportunidade  de  formalizar  na  estrutura  jurídica  da  nossa  cidade  uma  política  de
Cultura, você tendo conselho, plano de cultura, eu acho que esse arcabouço jurídico
ele  vai  dar  perenidade  de  uma  política  que  possa  avançar  cada  vez  mais.  E,
principalmente, permitir que a política de cultura do município seja aberta ao debate,
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tanto na elaboração do plano quanto na gestão da cultura tendo um conselho que
possa dialogar com o Executivo e com os demais setores e assim podermos ter uma
cultura mais viva, uma cultura mais real dos anseios, do que é produzido na cidade e
assim eu acredito que nós vamos avançar muito.

Então, na verdade, a minha fala tem um sentido só de reforçar a importância
desse conjunto de leis que estamos debatendo hoje na audiência pública, o que eu
achei  muito  legal,  vereador  Antonio  Flôres,  o  senhor  colocar  em  debate  para  a
audiência  pública,  isso  ajuda  a  envolver  porque  sempre  temos  possibilidades  de
aprimorar essa legislação até a votação, mas é muito importante que a gente conclua
essas  votações o mais rápido possível para  já  pôr em prática, para o conselho estar
formado, como o secretário disse, ou seja, que a gente já faça desse conjunto de leis
algo  que  vá  entrar  em prática,  vá  poder  ser  posto  em prática  e  a  gente  ter  um
conjunto de regras e normas que favoreçam uma cultura viva. Acho que isso é muito
importante e acredito que a gente vai agora, rapidamente, caminhar para a decisão da
segunda  votação  do  mérito  e  com esse  debate  aqui  hoje  a  gente  vai  poder  ver
esclarecer alguma dúvida e também, se tiver alguma necessidade de correção, ter a
clareza do que precisa ser aprimorado.

Mas, queria parabenizar, então,  vereador Antonio Flôres, demais membros da
comissão. É assim que a gente faz a forma democrática de debater as leis na cidade,
isso é muito importante ainda mais em um setor tão rico e diverso como é o setor de
Cultura.

Muito obrigado. Parabéns. 

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES:  Agradecer  também  a
presença e a palavra, então, do vereador André von Zuben, membro desta Comissão
de Cultura.

Eu não queria fazer  um ordenamento, até porque nós não estamos presencial
onde  há inscrição pela ordem, mas eu queria, com a concordância dos vereadores,
abrir, primeiro, a palavra para a presidente do fórum, presidente do Fórum de Cultura,
a Cassiane Tomilhero, que é a que primeiro me procurou no “Zap” para poder falar. Eu
pedi para que ela usasse o link da vereadora Mariana Conti para poder ter a palavra.

Então, se houver concordância, eu passaria primeiro a palavra para a Cassiane
Tomilhero, presidente do Conselho, e depois, senhores vereadores, como eu não tenho
aqui  a ordem, que viesse através dos  senhores, que eu pedi  para que escrevesse
através do “Zap” dos senhores vereadores.

Então,  passo  a  palavra,  se  estiver  lincada  conosco,  a  Cassiane  Tomilhero,
presidente do Fórum Permanente de Cultura da cidade. Vossa Senhoria tem a palavra
por três minutos.

SRA. CASSIANE TOMILHERO FRIOS: Bom dia, vereador Antonio Flôres, bom
dia a todos e todas que estão assistindo, bom dia a todos os vereadores e a vereadora
Mariana Conti,  Secretário  de Cultura  Ney Carrasco e  aos colegas aqui  também do
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Fórum,  Conselho  de  Cultura,  os  representantes  [falha  na  transmissão] que  estão
presentes.

Vereador,  primeiro  gostaria  de  ressaltar  que  não  ficou  claro  para  nós  que
teríamos apenas três minutos e nós estamos discutindo três PLs ao mesmo tempo,
estamos discutindo os três juntos. Então eu peço, por gentileza, que a gente tenha um
tempo maior de fala considerando que somos apenas quatro representantes aqui nesta
sala, apenas quatro pessoas falando e nós trazemos aqui, vereador, a compilação de
propostas que foram debatidas. Então, peço licença. Vou fazer uma fala mais breve
possível,  mas gostaria  que  [falha  na  transmissão]  não fosse  cortado  após  os três
minutos. Está bem?

Então,  agradecendo  por  esta  audiência  de  hoje,  agradecendo  por  essa
possibilidade de a gente fazer mais um debate sobre esses PLs tão importantes. Eu
não vou destacar outras falas que já foram feitas da importância da aprovação desses
projetos de lei [falha na transmissão] para a cidade toda porque quando a gente fala
do  desenvolvimento  da  Cultura,  a  gente  está  falando  do  desenvolvimento  para  a
cidade toda, não somente para os trabalhadores da cultura, mas para todas as pessoas
que recebem, que acessam, que podem usufruir do que é produzido aqui na nossa
cidade, como falou o vereador Gustavo Petta, uma cidade  tão rica e tão plural, com
uma diversidade de  cultura, nobres vereadores e vereadora, que se espalha pelo o
Brasil todo e fora. O que é produzido aqui na cidade de Campinas é destaque fora da
nossa cidade, fora do estado de São Paulo, fora do Brasil em vários aspectos.

Então,  ressaltar  que  esses projetos  que  nós  estamos  debatendo  aqui  hoje,
vereadores,  eles  foram iniciados… o trabalho deles foi  iniciado  em 2013,  era uma
conferência que nós tivemos lá em 2013. Então, veja, esperamos oito anos, sete anos
e meio, por isso que está acontecendo hoje, então, é muito importante que a gente
tenha esse espaço garantido. É um processo bastante longo, nós tivemos a conferência
de 2013 onde se iniciou o trabalho, em 2014, como citou o secretário Ney Carrasco,
nós fizemos a construção do PL do Conselho de Cultura e, depois, em 2018, somente
em 2018, ou seja, quatro [falha na transmissão] depois esse PL não chegou à Câmara.

A  nossa  expectativa,  vereadores  é...  eu  lamento,  na  verdade,  que  nós
estejamos aprovando esses projetos no final desse governo, não é? Oito anos desse
governo e só no final  dele a gente está provando  projetos que foram iniciados no
primeiro ano do governo.

Então, isso para mim demonstra também um grande descaso nesse período
todo  —  sete  anos  —,  mas  que  bom  a  gente  não  deixa  de  celebrar  [falha  na
transmissão] hoje  finalmente  estamos  aprovando  então  a  importância  de  a  gente
[falha na transmissão] queria agradecer a todos por esse processo vivenciado até aqui,
mas é uma pena que a gente… esse grande legado somente para a próxima gestão,
né? Teria sido muito bom a gente poder ter implementado, experimentado isso durante
todo esse processo, todos esses anos desse governo.
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E aí eu gostaria de destacar, por que é que a gente pedir audiência de hoje. A
gente não tem grandes emendas para apresentar, porque, como destacou o secretário,
todo  o  texto  ele  [falha  na  transmissão] e  as  conferências  de  cultura,  elas  são
soberanas,  nossas  propostas  [ininteligível] a  gente  não  vai  alterar,  porque tem só
algumas revisões, vereadores, porque isso foi iniciado — como eu disse — há muito
tempo, então é natural que um processo iniciado lá em 2013, ele tenha revisões, ele
tenha ajustes a serem feitos e nós compilamos isso, e o Cauê, que  é secretário do
Fórum de Cultura, ele vai apresentar esse texto.

Então  é uma compilação de muitas  [falha na transmissão] e nós fizemos, na
semana passada, uma grande plenária, justamente porque como aqui o espaço de fala
é reduzido,  nesse  modelo  de  audiência,  a  gente  fez  essa  plenária  do  fórum para
garantir que [falha na transmissão] propostas e a gente já vem fazendo essa consulta
já há mais de um mês com todos os setores, então a gente… as pessoas que têm
propostas [falha na transmissão] a fala do Cauê, posteriormente, é uma fala de muitas
pessoas, por isso que é importante que ele tenha um tempo maior também. 

E,  por  fim,  destacar  que  o  vereador  Luiz  Rossini  não  entendeu,  no  dia  da
votação  ele  questionou o  porquê  que  a  gente  [falha  na  transmissão] discordância
nossa, dizer que a tem total acordo com a aprovação  [falha na transmissão] como
disse o secretário,  a  gente tem acordo que o plano… o texto do plano,  ele  é um
excelente  texto,  no entanto,  a  gente  considerava muito  importante  essa audiência
justamente para a gente poder ouvir quem não pôde participar desse processo, porque
a audiência de 2018, ela teve muitas falhas, vereadores, muitas falhas. Então a gente
está compensando aqui, garantindo a participação de quem não pôde.

E aí já indo para encerrar a minha fala, eu não sei--

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: [falha na transmissão] eu
pediria, se puder, Cassiane, 30 segundos mais.

SRA. CASSIANE TOMILHERO FRIOS: Está ótimo.

Eu gostaria de só destacar, eu não entendi a resposta do secretário, porque ele
disse que “gostaria” que fosse aprovado esse ano, que fosse implementado esse ano,
mas ele não prometeu e o único responsável por implementar isso é ele.

Então,  eu não entendo muito  a fala  dele quando ele fala  que “gostaria”  de
[ininteligível] eu gostaria que ele se comprometesse, e com o apoio da Câmara, como
o vereador Antonio Flôres nos [falha na transmissão] só agradeço a participação.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Cassiane, muito obrigado.

Primeiro a Vossa Senhoria ter a certeza que jamais a gente cortaria a palavra.

Nós sabemos quando alguém vai  [ininteligível] audiência pública, que  é mera
politicagem, não é o caso de Vossa Senhoria, que foi foi extremamente técnica, é que
nós  não  sabíamos  quantos  atores  ainda  participarão  e  não  será  provavelmente  a
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primeira participação de Vossa Senhoria, provavelmente voltará uma seugnda vez ou
terceira vez, se houver necessidade.

Então  eu  agradeço,  encaminho  para  demais  perguntas  através  dos  demais
vereadores.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [falha na transmissão] razoável o que a gente
fazendo em todas as mídias, mas  é aquilo que eu falei,  [falha na transmissão] você
não  pode  [falha  na  transmissão] você  começa  a   ter  deméritos  [falha  na
transmissão]--

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Vereador Antonio Flôres, pela ordem.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Pela ordem, pois não.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Eu gostaria de sugerir que a gente abra
para o Cauê fazer a apresentação das propostas.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Muito bem, vereadora, e
até  disse  através  dos  senhores  vereadores,  como  eu  não  tenho  uma  ordem  de
inscrição,  a  palavra  de  Vossa  Excelência,  que  [falha  na  transmissão] o  vereador
Gustavo  Petta e  os  demais  vereadores  possam,  por  favor,  sugerir  os  demais  que
venham a falar.

SRA.  VEREADORA  MARIANA  CONTI:  Então o  próximo  seria  então...  A
sugestão é que o próximo seja o Cauê, que vai apresentar a compilação das sugestões
de alteração.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Ok.

Então Cauê, Vossa Senhoria tem a palavra por três minutos.

SR. CAUÊ MOREIRA PEREIRA DA SILVA:  Bom, obrigado,  vereador Antonio
Flôres, obrigado demais [falha na transmissão].

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Pediria à mesa que está…
está  [ininteligível] o  som do  Cauê.  Por  gentileza,  a  mesa possa  fazer  o  link,  não
estamos ouvindo o Cauê.

Cauê, eu peço… Cauê, eu peço uma interrupção. Eu não sei se o problema do
som é no teu aparelho ou é na mesa. Por gentileza, dá uma checada no teu aparelho,
no teu laptop… a gente interrompe o tempo do Cauê no momento para que o som dele
possa estar conectado ou a mesa ter ajudado.

A  mesa  está  informando  que  o  som  do  Cauê  não  está  conectado.  Então,
provavelmente, deve ser o teu aparelho,  Cauê. Vereadora Mariana Conti,  enquanto
resolvemos o problema do  som do  Cauê,  eu peço  a Vossa Senhoria,  ao vereador
Gustavo Petta, que possa encaminhar no participante, até que se resolva o problema
de áudio do mesmo.

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Presidente.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Pois não, vereador.

SR.  VEREADOR  GUSTAVO  PETTA:  Eu  acho  que  pelo  fórum…  é  o  Cauê
mesmo…

SR. CAUÊ MOREIRA PEREIRA DA SILVA: Alô.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Agora eu estou ouvindo.

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Deixa o Cauê falar.

SR. CAUÊ MOREIRA PEREIRA DA SILVA: Conseguiu? Me ouvem?

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Estou ouvindo normal.

SR. CAUÊ MOREIRA PEREIRA DA SILVA: Ótimo.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Então  reestabelecido.
Cauê, Vossa Senhoria tem o tempo de três minutos.

SR. CAUÊ MOREIRA PEREIRA DA SILVA: Eu vou pedir um tempo um pouco
maior,  mas enfim,  primeiramente muito  obrigado,  vereador  Antonio  Flôres,  demais
vereadores, vereadora. Eu vou… acho que também como está sendo, vou discutir os
três projetos em conjunto, pedir também um pouco mais de paciência, mas eu vou
tentar ser o mais breve possível.

Então vamos lá, começando pelo PL 195/2019, que estabelece o Conselho de
Cultura. A gente tem duas indicações, que seriam… na verdade três indicações. Uma
seria  em relação  ao  artigo  nº  8,  referente  às  câmaras  setoriais,  para  respeitar  o
espírito da lei, fica indicado que as câmaras setoriais e territoriais serão articuladas por
membros do Conselho Geral de suas áreas e abertas a participação de indivíduos,
artistas,  ou  representantes  de  grupos  coletivos  de  organizações  culturais,
entendendo… acho que imagino que todos os vereadores aqui leram os PLs, mas para
o  público  de  casa  que  não  teve  a  oportunidade,  entendendo  que  o  conselho  é
organizado por câmaras de setores da cultura e territórios da cultura.

E  é  importante  que  então,  que  os  representantes  de  cada  área  sejam  os
articuladores dessa área. Isso é uma mera questão de redação, mas que é importante
que fique destacado essa relação [ininteligível] de cada câmara.

O segundo é a partir do artigo 9 também, que fala que as câmaras territoriais
dos  setores  territoriais  serão  coordenadas  pelos  conselheiros  representantes  nos
segmentos culturais do território, que se unirão ordinariamente, ao menos uma vez
por semestre, extraordinariamente, de acordo com as demandas do Conselho Geral, e
dos membros de cada uma dessas câmaras, representando assim a sociedade civil,
possa também solicitar reuniões em suas respectivas câmaras.

Por fim, no PL 195, a gente tem uma indicação que se repita um mecanismo
similar ao parágrafo primeiro do artigo 6º, do PL 126, que se refere a um prazo para a
execução das eleições do Conselho Municipal de Políticas Culturais ainda esse ano. Foi
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uma questão que a vereadora Mariana Conti também muito bem colocou, e que nós
estamos  em pleno  acordo,  e  indicamos  que  isso  seja  feito  ainda  esse  ano  para,
justamente o exercício de 2021/2022, já que os mandatos são de dois anos.

Quanto ao PL 125, a gente não tem comentários. Isso ainda explicando, talvez,
o PL 125 é o PL do Sistema Municipal de Cultura, ele é basicamente um PL que cria um
conjunto de instrumentos e amarra todos eles em um sistema unificado, quanto a isso
a gente não tem muitos comentários.

Agora,  o  principal  ponto  é,  provavelmente,  são  algumas  considerações  em
relação ao Plano Municipal  de Cultura. Começando pelo PL, o texto do PL 126, eu
chamo destaque para os pontos do artigo 5º, onde fala: “O Plano Municipal de Cultura
terá duração de dez anos, a partir da data da sua proposição”.

No artigo… o artigo 5º, parágrafo primeiro, que a revisão do plano será feita
mediante iniciativa do Poder Executivo. Aqui a gente pede a inclusão… consultando o
Conselho  Municipal  de  Políticas  Culturais,  e  havendo  necessidade  a  Conferência
Municipal  de Cultura, tendo como objetivo o aperfeiçoamento das suas diretrizes e
metas. Isso é uma questão que também… que é repetido inclusive no PL 125.

E  no  artigo  6,  quando  fica  a  instituição  do  Comitê  de  Implementação,
Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Cultura, a gente gostaria que ficasse
indicado aqui também a indicação de representantes da sociedade civil por parte do
Conselho Municipal de Cultura.

E daí, indo mais para o  ponto  central da  discussão do Plano de Cultura, que
seria o anexo, a  gente tem aqui uma série de pequenas correções que eu vou fazer
uma leitura mais de conjunto, mas só indicando que são mais inclusões de indicadores,
então--

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Cauê. Cauê, por gentileza.
Cauê, só um segundo.

Eu  [falha na transmissão] posso usar mais um minuto, eu dei dois minutos,
como é no caso da Mariana Conti, se precisar, depois, nós voltaremos novamente com
Vossa Senhoria e vou dizer a você mais... mais prático, essas… apesar que está sendo
todo gravado essa audiência, Vossa Senhoria possa fazer esse encaminhamento de
emenda através dos seus vereadores, cada um de vocês deve ter seu vereador, para
não ficar muito longa, possa fazer através dos seus vereadores. Mas, eu lhe dou a
palavra de mais um minuto.

SR. CAUÊ MOREIRA PEREIRA DA SILVA: Tá. Não.  Obrigado, vereador. Eu
vou, então, só pular porque tem várias coisas aqui que a gente já está encaminhando,
imagino, que são inclusões de alguns indicadores para correções, então, por exemplo,
os indicadores do item 1.2, a inclusão de  validade de fontes de recurso; então, de
certa forma, acho que são mais essas considerações que a gente queria fazer.
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Eu  gostaria  de  ler,  mas  eu  entendo  que  talvez  não  seja  de  interesse  da
audiência,  realmente entendo que talvez sejam questões muito mais  técnicas para
serem apresentadas, mas só destacar aqui eu acho que talvez no item… no item 4.10,
4.11,  4.12,  a  gente  tem uma discussão  que  talvez  a  ampliação  das  vertentes  de
linguagem em relação ao sistema de radiodifusão, entendendo também programação
cultural para além do setor musical e que também compreendendo mais ampliação da
questão da disposição  on-line, que acho que é uma realidade que a gente aprendeu
esse ano [ininteligível] interesses de inclusão.

E, por fim, a mesma coisa acho que seria acontecendo no item 13, que é em
relação  à  EMCeA  e  a  gente  tem  alguns  outros  mecanismos  que  precisariam  ser
atualizados,  por  exemplo,  em  relação  à  questão  do  Cultura  Viva,  que  teve  uma
atualização no [ininteligível] do município e a promoção e fortalecimento da agricultura
familiar.

Mas,  eu,  realmente,  acho  que  eu  vou  encaminhar  isso,  então,  através  dos
vereadores.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Está  bom,  Cauê.  Muito
obrigado, viu?

Na verdade, a gente precisa ser meio didático, e não é querer cortar a palavra
de ninguém, tanto é que, se precisar, voltaremos a palavra a Vossa Senhoria mais
algumas vezes.

Como nós fizemos um pingue-pongue, pedi para que a vereadora Mariana Conti
encaminhasse… o vereador Gustavo Petta encaminhasse, quero saber se os demais
vereadores, Jorge Schneider, André von Zuben e Professor Alberto tem uma sequência
de encaminhamento, se sugere que alguém tenha a palavra.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Vereador,  vereador Antonio Flôres, eu
ia sugerir, na verdade, assim, que concedesse para o Cauê um tempo para ele explicar
essas sugestões, porque isso certamente vai ter que ser encaminhado por emenda dos
vereadores, mas é importante, até para que a gente possa afinar e estabelecer, é
importante que os vereadores tenham conhecimento...

Ah, meu vídeo está desligado. Desculpa.

Que os vereadores tenham conhecimento de quais são essas sugestões. Então,
o Cauê está aqui expressando uma compilação de sugestões.

Então, até para que a gente possa ter conhecimento, entender, eu gostaria... eu
gostaria  de sugerir  que desse um tempo a mais para que ele explicasse cada um
desses  pontos.  E  a  gente  está  com  tempo  razoável,  temos  ainda  uma  hora  de
audiência que está prevista para encerrar meio-dia, agora é 11h10, temos 50 minutos
aí. Então, acho que seria casoável que ele pudesse explicar os pontos.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR ANTONIO FLÔRES: [falha  na  transmissão]
essa  sugestão  de  Vossa  Excelência,  porém  o prazo é  três minutos,  é  padrão,  nós
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abrimos para cinco minutos em média para a Cassiane e também para o Cauê, senão
ele vai levar dez minutos e a gente vai monopolizar a reunião somente com um ou dos
participantes.

Repito, se precisar, voltaremos a palavra para o Cauê, para a Cassiane, sem o
menor problema, mas eu preciso democraticamente ouvir dos demais vereadores se
eles também tem outra... outro público a quem queira encaminhar.

Pela ordem, vereador Jorge Schneider.

SR. NEY CARRASCO: Presidente, pela ordem. Presidente.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR ANTONIO  FLÔRES: Pois  não.  Pela  ordem,
vereador Gustavo Petta.

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Não. Presidente, acho que quem pediu a
ordem foi o secretário Ney Carrasco.

SR. NEY CARRASCO: Fui eu. É.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR ANTONIO FLÔRES:  [ininteligível],  o  senhor
mesmo.

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Tá. Mas eu queria…

SR. PRESIDENTE  VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Vereador Gustavo Petta,
pela ordem.

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Tá. Presidente, na verdade, eu queria só
concordar o seguinte, pelo que eu estou entendendo, tem mais o Cauê, que tem mais
uma contribuição a trazer, e tem a Maria Cecília, que também pediu aqui no chat para
poder falar. Não sei se tem mais alguém. A gente ouviria, se tiver mais alguém — a
Glória — a gente ouviria os três, depois a gente vai para conclusão.

SR. NEY CARRASCO: Presidente.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES:  Pela  ordem,  o
presidente[sic] Ney Carrasco.

SR.  NEY CARRASCO: Olha, eu pedi a palavra aqui, pela ordem, para pedir
licença ao senhor e aos outros vereadores, manifestando minha concordância. 

Eu acho que a fala mais significativa para nós, da Secretaria de Cultura, é essa
fala do Cauê, porque ela traz a síntese da  assembleia que o  Fórum realizou com as
mudanças que ele está apresentando. E, assim,  se for possível, deixar que ele, pelo
menos, apresente a lista inteira de alterações, que eu estou anotando aqui, seria bom
para nós, talvez até diminuiria o tempo das próximas falas, da sociedade civil, porque
eu acho que, realmente, essa é significativa para nós.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Ok.

SR. NEY CARRASCO: Obrigado.
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SR.  VEREADOR  PROFESSOR  ALBERTO:  Secretário  Ney  Carrasco,  estou
dizendo que como eu não tenho nas minhas mãos, a lista das pessoas a falar, eu estou
limitando o tempo, veja que era de três, já abrindo para cinco minutos, e eu não posso
cortar a palavra dos vereadores, de repente, também têm… senão vai ficar um ping-
pong apenas entre vereadora Mariana Conti  e vereador Gustavo Petta e eu quero,
como presidência, ser mais democrático. Primeiro, ver se os demais vereadores… tem
alguém que peça a fala, depois, em seguida, se não houver, eu voltaria para o Cauê ou
então, conforme encaminhado pelo vereador Gustavo Petta, parece que tem a Cecília,
a  Glória… Eu não sei se tem mais alguém. Mas, antes eu consulto o vereador Jorge
Schneider,  o  vereador  Professor  Alberto,  e  o  vereador  André  von  Zuben,  se  tem
alguém a caminhar para a fala.

SR.  VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Senhor  presidente,  eu  abro  mão  de
qualquer palavra para ouvir os interessados na pauta, as pessoas do campo, para que
nós possamos ter um projeto bem instruído. Eu abro mão.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado, vereador Jorge
Schneider.

Vereador Professor Alberto.

SR. VEREADOR PROFESSOR ALBERTO:  Então,  senhor presidente, aparece
que aí no  chat tem mais duas pessoas solicitando a palavra. Acho que é importante
ouvi-las.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Isso.

SR. VEREADOR PROFESSOR ALBERTO:  E, se sobrar esse tempo, eu acho
que pode passar esses representantes culturais. Acho que é muito importante a fala
deles, sim. Eu também, da minha parte, eu gostaria de apenas ouvi-los.

SR.  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Obrigado  pela  democracia  de  Vossa
Excelência.

Vereador André von Zuben. Se tem alguém para encaminhar a fala.

SR. VEREADOR ANDRÉ VON ZUBEN: Obrigado, vereador Antonio Flôres.

Eu também abro mão da minha fala porque eu queria mais ouvir os convidados,
as pessoas que estão propondo, dizer que é o melhor momento, agora, para a gente
aproveitar a audiência pública e ouvir as contribuições dos participantes. 

Obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES:  Obrigado,  vereadores,
pela democracia, pela compreensão, mas eu não podia fazer de outra maneira.

Então,  eu  abro  a  palavra,  neste  momento,  até  pela  ordem que  vocês  me
passaram,  primeiro  para  a  senhorita,  ou  senhora,  Cecília.  Vossa  Senhoria  tem  a
palavra por três a cinco minutos.

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
27 de 50

C
M

C
T

R
A

20
20

00
01

3

Assinado com senha por ANTONIO FLORES.
Documento Nº: 47840-7826 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/app/externo/autenticar



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 17ª Audiência Pública de 2020, realizada em 14 de setembro, às 10 horas,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

Cecília, está no link?

SRA. MARIA CECÍLIA PIRES DE CAMPOS: Bom dia.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Bom dia, Cecília.

SRA.  MARIA  CECÍLIA  PIRES  DE  CAMPOS: Bom  dia,  vereadores
[ininteligível].

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES:  Cecília, por gentileza, de
uma aumentadinha no seu áudio.

SRA.  MARIA  CECÍLIA  PIRES  DE  CAMPOS: Está  me  ouvindo  agora?
Melhorou?

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Melhorou. Está bom.

SRA. MARIA CECÍLIA PIRES DE CAMPOS: Bom dia a todas, bom dia a todos.
Quero cumprimentar o vereador Antonio Flôres, presidente da Comissão de Cultura, os
vereadores  presentes,  a  vereadora  Mariana  Conti,  o  secretário  Ney  Carrasco,  a
Cassiane Tomilhero, presidente do Fórum de Cultura e, em nome dela, cumprimentar
todos os demais presentes na audiência, agentes, gestores culturais de Campinas e
todas as pessoas que estiverem acompanhando nas demais redes.

Meu nome é Maria Cecília Campos, atualmente eu trabalho na Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo de Campinas, sou também agente de
desenvolvimento do município, no momento a única nomeada.

Eu  quero  fazer  uma  fala  muito  sobre  a  questão  econômica  presente  aqui,
principalmente no Plano de Cultura.

A  função  do  agente  de  desenvolvimento  é  auxiliar  no  processo  de
implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei  Geral  das
Micro e Pequenas Empresas, que é a Lei Complementar 123/2006; e essa lei tem como
objetivo  fomentar  o  desenvolvimento  e  competitividade  das  micro  e  pequenas
empresas e do micro empreendedor individual na estratégia de geração de emprego,
distribuição de renda e inclusão social, redução da informalidade, fortalecimento  da
economia.

Eu  estou  trazendo  esse  assunto  aqui,  porque  para  além  da  discussão  da
questão simbólica da cultura que já vem sendo discutida pelas demais pessoas aqui
nessa audiência é para também falar sobre a questão das formas de trabalho que se
encontram os produtores, gestores e agentes culturais da cidade.

Então dentro dessa dimensão econômica, é importante falar que esse plano de
cultura do qual eu participei do processo e eu participei das várias audiências, das
conferências,  tanto  às  ligadas  ao  plano,  quanto  às  ligadas  ao  desenvolvimento do
conselho,  ele  traz  a  necessidade  de  termos  dados  indicadores  da  cultura  aqui  no
município que representam grandes dimensões da quantidade de pessoas, de negócios
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gerados, dos valores de circulação de bens e serviços, seja direta ou indiretamente das
cadeias produtivas ligadas à cultura, economia, geradas aqui em Campinas.

Então  o  plano  tem muito  disso,  então  eu quero  ressaltar  a  importância  de
termos esse texto aprovado na íntegra e o quanto antes aqui no nosso município.

Então, Campinas é uma cidade... foi considerada metrópole; ainda na semana
passada foi nomeada como... entre as quatro cidades mais inteligentes e conectadas
do Brasil,  é uma cidade criativa, a economia criativa está sendo considerada como
mola propulsora das grandes metrópoles no Brasil e no mundo. Então... e as cidades...
já está provado que as cidades que investiram em criatividade... criatividade tem tudo
a ver com cultura, tiveram um sucesso econômico muito maior do que as cidades que
investiram somente em questões econômicas ou questões tecnológicas.

Então  a  cultura,  ela  é  muito  importante  como mola  propulsora  também do
desenvolvimento econômico.

Então  falando  também  sobre…  eu  quero  ressaltar  também  a  questão  do
desenvolvimento local, porque quando a gente une tudo isso: a dimensão simbólica, a
criativa, a diversidade — como já foi dito anteriormente aqui —, e o levantamento, a
análise de dados, para um planejamento de médio e longo prazo para que a cidade
possa planejar, e aí de forma mais ampla, unindo a cultura com os demais aspectos da
cidade, pensar em planos de mais  longo prazo,  pensando em 20 anos, como, por
exemplo, Barcelona e outras cidades de projeção mundial.

E aí eu, como cidadã de Campinas, participei muito ativamente de todos esses
processos, das audiências, dos fóruns, eu também fui coordenadora da Estação Cultura
nos anos de 2014, 2015 e 2016, que foi o local onde aconteceram a maior parte desas
reuniões.

Então tive essa experiência muito gratificante de ter participado de todos esses
processos.

E quero também falar que esse é um momento muito importante que a gente
está vivendo aqui o encerramento desse ciclo que é muito importante para Campinas,
porque foi uma construção coletiva e participativa, muitas pessoas participaram, tem
aqui o tempo de muitas pessoas que se dedicaram nessa construção,  é um trabalho
muito legítimo.

Então eu quero ressaltar e gostaria de reforçar e pedir aos senhores ressaltar a
importância da aprovação desses textos, ressaltar tudo que o Cauê vai trazer aqui
como os adicionais  daquilo  que foi  discutido no último fórum de cultura e pedir  a
atenção  para  dar  os  seguimentos  dessas  políticas  públicas  tão  aguardadas  e  tão
lapidadas  aqui  a  muitas  mãos  legitimamente  nesse  processo coletivo e  construção
participativa na cidade.

Então agradeço a atenção de todos e passo a palavra.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado, Cecília, pela tua
colaboração.

Passo a palavra, pela ordem agora, à senhora ou senhorita Glória.

Vossa Senhoria tem a palavra de três a cinco minutos.

SRA. GLÓRIA PEREIRA DA CUNHA: Eu renunciei em favor do Cauê, porque a
fala dele é coletiva, a fala dele inclui a minha, então eu gostaria que ele continuasse.
Muito obrigado, vereador.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES:  Muito  obrigado,  Glória.
Sempre uma grande participação da cultura da cidade.

Então eu devolvo a palavra ao senhor Cauê, para que se ele possa dentro de
cinco minutos… se precisar um pouquinho mais, Cauê, nós abriremos, até porque os
outros vereadores também já abriram mão do tempo dele. Mas eu tenho a palavra
final  do  secretário  da  cultura,  a  palavra  final  dos  demais  vereadores,  para  as
considerações finais. 

Mas eu abro também para Vossa Senhoria, se puder, de uma forma pedagógica,
dentro desses cinco minutos poder expor, até porque Vossa Senhoria sabe que isso
precisará ser transformado em emenda através dos vereadores. Por mais que vocês
têm a palavra, tem opinião, mas precisa ser transformado em emenda através dos
vereadores.

Então, devolvo-lhe a palavra por mais cinco minutos.

SR. CAUÊ MOREIRA PEREIRA DA SILVA: Obrigado, novamente. Eu vou, com
certeza, tentar ser o mais breve e didático possível na apresentação, entendendo que o
quê? São alterações extremamente pontuais, mas que são importantes para entender,
justamente, a atualização do plano de cultura.

Então, começando no plano a partir… eu vou seguir pela estrutura do plano
mesmo, então eu vou falando meta a meta quais são as sugestões que a gente tem
para entender também que o debate não é de descaracterização da proposta aprovada
em conferência, mas sim a afirmação dos compromissos firmados naquela Conferência
de Cultura.

Então, partindo aqui da Meta 1, no Item 1.2, diversificação do orçamento, a
gente pede a inclusão como indicadores de fontes de recurso. Entendendo que a gente
está  falando  de  diversidade  de  fontes  de  recurso,  então  isso  ser  considerado  um
indicador.

Na  Meta  2,  no  Item  2.4,  a  gente  pede  a  articulação…  a  meta  trata  da
articulação territorial das APGs. A gente coloca a inclusão no texto de elaborar uma
proposta de instrumentos de articulação para os equipamentos públicos já existentes.

Isso  entendendo  que  além do  pensamento  de  construção  de  equipamentos
públicos, a gente também tem que entender a articulação de equipamentos que já
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[falha na transmissão] instrumentos de articulação que são tidos também na cidade de
Campinas. É uma inclusão que segue, obviamente, a curto, médio e longo prazo, então
ela se repete.

E no item… na Meta 3, no Item 3.3, conselhos de gestão compartilhada nos
equipamentos, a gente pede a inclusão do indicador composição dos conselhos, e que
aí seja importante indicar qual é a composição dos conselhos e a porcentagem de
participação  da  sociedade  civil  nesses  conselhos  considerados  um  indicador  de
realização do plano.

Na Meta 4, informações e indicadores, no Item 4.1 a gente pede a inclusão de…
incluir um evento de avaliação final da política de cultura. Isso aqui, na verdade, é só
uma amarração com o PL 125, e também com o PL 195 de 2019, que é justamente
essa  questão  da  existência  da  conferência  enquanto  mecanismo de reavaliação  do
plano.

No item… ainda na Meta 4, no Item 4.10, trata-se da criação de web rádios. A
gente pede a inclusão do texto com programação cultural diversificada. E atualizando
também a questão de… com equipamentos para a captação e transmissão das  web
rádios. É simplesmente uma questão de reafirmar a política das  web rádios, que foi
aprovada na 4ª Conferência Municipal de Cultura. E também como indicadores a gente
pede  estudo  de  implementação  e  participação  da  sociedade  civil  na  programação,
novamente, foi uma reafirmação.

No Item 4.11, trata das plataformas de streaming, a gente também colocou... a
mesma questão ela se repete, que é o estudo e realização de estratégia para upload de
material  produzido  no  município,  divulgação  e  manutenção  da  plataforma.  Isso
também, novamente, repetido nos itens de médio e longo prazo.

E no Item 4.12, que é o Sistema Municipal de Radiodifusão, a gente pede que
seja preservado a questão dos 15% da programação musical, mas que seja indicado
também  a  realização  de  outras  linguagens  da  cultura  no  Sistema  Municipal  de
Radiodifusão.

Agora  partindo  para  o  Eixo  II,  na  Meta  5,  que  trata  da  requalificação  dos
equipamentos em espaços públicos culturais,  a  gente tem uma indicação que seja
pensada  a  garantia  de  financiamento  para  o  custeio  de  limpeza,  segurança  e
equipamentos.  Isso é uma afirmação que repete um pouco, também em função do
Sistema Municipal de Educação.

E  no  Item  5.3,  a  gente  pede  o  diagnóstico  realizado  das  demandas  e
requalificação dos espaços, entendendo aqui também o respeito ao Estatuto da Pessoa
com Deficiência para acessibilidade.

No item 5.4,  integração dos  equipamentos  à política  de mobilidade urbana,
porcentagem das demandas levantadas no diagnóstico articulado. Ou seja, é pensar
justamente  a  política  de  mobilidade  urbana  entendendo  que  mobilidade  urbana
também se relaciona diretamente com a [ininteligível]  e desenvolvimento cultural do
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município, principalmente pensando que a gente também não vai… a gente vai sair
desse momento em breve.

No item 6… a Meta 6, item 6.1, a gente pede também acrescentar, no curto
prazo, o planejamento realizado para implementação dos equipamentos públicos de
abrangência regional. Só, novamente, são correções de afirmação.

Na Meta 8, a gente colocou no item 8.3, práticas e manifestações urbanas, é
um estudo realizado com as propostas feitas para atualização da LUOS [Lei de Uso e
Ocupação do Solo] vigente, relativo às ações de caráter artístico-cultural.

Isso aqui é uma discussão que a gente vem carregando junto à Secretaria de
Cultura e no espaço do Conselho, que é a questão da LUOS em relação com os artistas
de  rua,  então  seria  importante  mencionar  que  é  necessário,  dentro  do  plano,  a
consideração da atualização da LUOS. Isso é mantido no item... a médio prazo, que é a
criação de um grupo permanente de acompanhamento da LUOS para propostas futuras
do Plano Diretor e na LUOS do município, considerando a questão dos artistas das
manifestações culturais urbanas.

No item 9, preservação do patrimônio, item 9.1, consolidação dos tombamentos
propostos pelos estudos anteriormente indicados. É só uma questão que não só os
estudos  iniciados,  mas  também  novos  estudos  de  tombamentos  que  se  façam
necessários.

No item 9.5, é acrescentar o acervo implementado e acessado, [ininteligível]
uma questão de redação.

No  item  9.8,  a  gente  pede  também,  a  longo  prazo,  100% dos  planos  de
salvaguarda  imateriais  registrados  anteriormente  executados;  iniciação  e
implementação  de  novos  planos  de  salvaguarda  que  venham  a  surgir.  Indicando
também que a proposta é que seja mantido uma política de preservação patrimônio
imaterial ampla.

No item... na Meta 10, item 10.1, a gente só pede inclusão de indicadores de
quantidade de público nos eventos.

No item 10.2, número de acessos à revista on-line sobre patrimônio.

E no item 10.3, a gente… que é um programa de educação patrimonial, a gente
está sugerindo aqui a inclusão da meta de curto prazo de 30% das APGs com suas
áreas  e  bens  inventariados,  participação  realização  por  meio  de  parcerias  e  com
escolas participantes.

E no item…

E, a longo prazo, 60% das APGs estão indicando que é importante ter marcos
quantitativos e qualitativos nos indicadores.
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No item 4.10, que trata do portal do patrimônio, a gente indica só a questão
que não coloca no curto prazo a implementação do portal planejado, então, é só uma
questão de, novamente, redação.

Meta  11,  item 11.3,  circuito  de  exposições,  colocar  nos  indicadores:  ações
realizadas e público das ações.

Item 11.7, trata do Plano Municipal do Livro e Leitura de Campinas, colocar nos
indicadores: número de reuniões realizadas para  proposição do Plano Municipal  do
Livro e Leitura de Campinas e número de participantes nas ações de criação do item
[ininteligível] dos indicadores.

No item 13, colocar no item 13.1, a gente pede a inclusão da… de funções da
EMCeA, também a formação para produção de conteúdos digitais e on-line, que isso é
um debate que surgiu agora esse ano, mas que a gente acha importante ter pontuado,
na EMCeA.

No item 13.3, a gente pede um destaque que o texto da ação corrigir para
desenvolver a criação de interesses administrativos públicos, com vistas à integração
de  ações  de  formação  cultural,  nos  quais  os  indivíduos  seja  atendido  em  sua
totalidade, potencializando seus recursos internos e reconhecendo novas possibilidades
de ser e estar no mundo. É simplesmente uma questão de atualização da terminologia
do debate da cultura.

Item  13.5,  indicar  nos…  que  é  o  programa  de  acesso  à  população  em
vulnerabilidade social, colocar nos indicadores a porcentagem da demanda atendida.

No item… na Meta 15, item 15.1, ampliação da oferta de programa cultural,
colocar só duas atividades culturais realizadas em espaço público municipal aberto e…
que é somente uma questão de definição de espaços… ele trata de espaços municipais
fechados e abertos, é importante ter a diferença dos dois.

E nos indicadores do item 15.1, a gente pede o local de moradia dos artistas
que se apresentaram, justamente para entender que a representação da cultura é de
forma ampla no nosso município e não… considerando a diversidade de regiões e de
pessoas que habitam a cidade.

Item 15.3 -  Apoio  a  eventos  e  ações que  a  sociedade civil  propõe.  Aqui  é
colocar os Indicadores do perfil sociodemográfico das pessoas atendidas, novamente,
são melhoramentos dos indicadores.

E, na meta 16, Cidadania Cultural, a gente pede uma alteração no item 16.2,
Política Municipal Cultura Viva, que é uma alteração da Teia Municipal realizada com
regularidade, nos termos da Instrução Normativa do Ministério da Cultura nº 08, de 11
de maio de 2016 substituindo pela de número 01, de 07 de abril  de 2015 porque
houve uma Atualização da IN durante esse período entre a aprovação do plano, então
a gente pede atualização da IN.
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No item 16.3, trata dos agentes comunitários. A gente coloca no texto da ação:
promover  a  diversidade  cultural  voltada  por  meio  de  ações  de  reconhecimento,
valorização  e  fortalecimento  a  partir  da  contratação  de  agentes  comunitários  para
atuação territorial e com segmentos historicamente não atendidos. Isso aqui é uma
questão só de pontuar a relação dos agentes culturais que precisam… definidos os
territórios.

E  no  item,  na  meta  18,  sustentabilidade  e  colaboração,  mais  alguns
comentários. 

No item 18.4, que é  Cultura  Local  da Zona Rural, a gente pede a inclusão da
questão  da  agricultura  familiar,  também  como  promover  o  fortalecimento  de
fornecedores e produtores rurais familiares e sustentáveis por meio do estreitamento
de laços  com o setor  de  ações  culturais.  Isso  é  um debate,  também, que estava
pontuado, mas que a gente sente necessidade de ficar mais descrito no plano, isso
segue uma série de atualizações a curto e médio prazo.

No item 18.8, Promover Informações e Plataformas de Financiamento Coletivo,
a gente pede duas atualizações, que é, a curto prazo, a realização de duas oficinas e
ações de divulgação do texto e o lançamento de uma plataforma de difusão com as
informações sobre os projetos da cidade que buscam financiamento e também uma
indicação…  e  nos  indicadores  incluir  o  número  de  projetos  que  tiveram  acesso  à
captação por meio da plataforma, também, para a gente poder entender a relação da
plataforma.

E é isso. Agradeço a paciência. são essas as indicações que a gente subiu, ao
todo, para o Plano Municipal de Cultura.

Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado, Cauê.

Vossa Senhoria e todos os vereadores perceberam que nós acabamos inovando
nesta audiência  pública,  até permitindo um tempo maior para o  Cauê,  até porque
percebemos que  havia  a  concordância  de  todos  os  vereadores  presentes,  Cauê,  e
também do secretário da Cultura, por isso nós inovamos dando um tempo maior.

Eu quero saber dos vereadores se tem alguma indicação de alguma outra fala
dos vereadores,  se não,  vereadores, eu vou passar… mais  uma vez eu vou  inovar
dando um minuto para--

ORADOR  NÃO  IDENTIFICADO: Isso  não  é  uma  cenoura,  Isso  é  uma
plantação inteira de--

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [falha na transmissão]

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Está certo. Então vamos lá, vamos obedecer a
Valéria [ininteligível]. 

Um abraço a todos.
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ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Tchau, tchau, gente

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Então, repetindo, senhores
vereadores. Se vocês tem alguém para indicar para fala, por gentileza, indiquem, do
contrário eu vou abrir, vou inovar mais uma vez, para que cada participante, a Cecília,
Cassiane, a  Glória e o Cauê tenham um minuto, mas, de verdade, agora apenas um
minuto  para  a  consideração  final  antes  de  eu  passar  para  as  considerações  do
secretario e, finalmente, dos vereadores.

Vereadores, vocês têm mais alguém a indicar para falar ou não?

SR.  VEREADOR JORGE  SCHNEIDER:  Não,  presidente.  Eu  acredito  que  o
caminho é esse, mesmo. Já foram dadas as linhas, eles colocam no papel e enviam ao
secretário que, com tranquilidade, vai ler todas as sugestões e, democraticamente, vai
aceitar aquilo que for viável para Campinas, aquilo que for bom para Campinas e nós
trabalharemos isso. Eu acho que não há problema nenhum de nós ouvirmos mais um
pouco, inclusive. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado, vereador Jorge
Schneider.

Demais vereadores? vereador Professor Alberto, você tem alguém a  indicar à
fala ou não?

SR. VEREADOR PROFESSOR ALBERTO: Não, senhor presidente, não tenho.
Pode, sim, ceder mais tempo para os participantes. 

E, reforçando apenas que todas essas considerações apresentadas pelo  Cauê,
acho  que  seria  importante  efetivamente,  ser  encaminhado  por  escrito  para  Vossa
Excelência para uma análise desses pontos. 

E, da minha parte, pode ceder mais tempo, sim, para os participantes.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Pois não.

Vereador André von Zuben.

SR. VEREADOR ANDRÉ VON ZUBEN: Também, presidente, eu concordo com
o vereador Professor Alberto. É sempre bom formalizar as propostas para que fique
bem claro e possam ser analisadas na comissão antes de ir para votação.

E também cedo, acho que é importante, que eles possam falar, mais até do que
a gente, a gente aqui precisa ouvir mais.

Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado, vereador André
von Zuben.
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Então eu concederia  a palavra  para todos os… Pois  não,  vereadora Mariana
Conti?

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Rapidamente, eu acho que são muito
importantes essas sugestões apresentadas, o fórum e o conselho sistematizaram em
um  documento  que  eu  posso  encaminhar  para  os  demais  vereadores...  essas
sugestões estão sistematizadas… a minha preocupação  é no… em que sentido? No
sentido de que a gente   possa trabalhar com essas sugestões não como muitas vezes
acontece na Câmara aqui, quer dizer, como emendas da oposição versus o Governo. Eu
acho que a gente precisa… a minha… eu estou aqui colocando uma solicitação de como
a gente trabalha com essas sugestões.

Nesse sentido, acho que seria muito importante o secretário se posicionar, e
falar sobre as sugestões que foram apresentadas para que a gente possa chegar em
uma amarração da apresentação dessas emendas que seja uma amarração acordada
com o Governo.

A gente sabe que aqui  na Câmara as emendas que elas… as emendas que
passam, que são aprovadas, elas precisam de uma concordância com uns vereadores
que compõem a base do governo, e eu acho que esse é um momento da… que a gente
não entre na lógica das emendas da oposição versus o Governo, entende?

Eu estou colocando aqui  uma discussão de como que nós encaminharíamos
essas alterações de modo que essas alterações possam vir a ser aprovadas.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Obrigado,  vereadora
Mariana Conti.

Vereador Gustavo Petta, Vossa Excelência tem mais alguém indicar para falar ou
não?

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Não, presidente, eu acho que é o seguinte:
é  mais  a  preocupação  mesmo do  encaminhamento.  Acho  que  as  propostas  foram
apresentadas pelo fórum são mudanças pontuais, mas que concordam com a essência
do projeto, são mudanças para reforçar alguns aspectos, melhorar outros.

O que  seria  importante  talvez  ouvir  o  secretário  de  Cultura,  se  ele  já  tem
alguma ideia sobre essas propostas; e, na sequência, realmente reforçar a importância
do fórum, formalizar junto à presidência do Comissão de Cultura e também a própria
Secretaria de Cultura e a gente vai trabalhando isso durante a semana para ver se até
o momento da sessão, a gente consegue agregar essas emendas ao projeto.

Acho que seria isso.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Muito obrigado, vereador
Gustavo Petta.
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Então eu quero, antes de passar a palavra para o secretário e para os demais
vereadores para concluir, eu quero abrir aqui um minuto para cada participante: a
Cassiane, a Cecília, a Glória e o Cauê.

Mas, de verdade, agora é um minuto para concluir.

Cassiane, pela ordem.

SRA. CASSIANE TOMILHERO FRIOS: Obrigado, vereador.

Quero agradecer ter sido cedido o tempo para o Cauê, eu sei que quebrou o
protocolo, vereador, mas é bem importante porque é um modelo--

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Foi bom.

SRA. CASSIANE TOMILHERO FRIOS: --diferente de plenária. Então a gente
estava ali trazendo a proposta de muita gente  [ininteligível]  gente estivesse falando
ali.

E  aí  nós vamos enviar por escrito,  a gente se compromete,  a gente estava
recebendo as propostas até ontem a noite, por isso que ainda não foi enviado e a
gente gostaria  muito  de  deixar  a importância  [falha  na  transmissão] acordo  entre
todos os vereadores para a aprovação dessas emendas, não só [falha na transmissão]
o conteúdo; e como acabou de falar o vereador Gustavo Petta [falha na transmissão]
fazem melhoras no texto.

Então é importante que os vereadores [falha na transmissão] todos, possam ter
um acordo para a aprovação dessas emendas enviadas pelo fórum e pelo Conselho de
Cultura.

E,  por  fim,  a  importância  também  dos  [falha  na  transmissão] com  a
implementação do novo conselho de política cultural esse ano.

Agradeço e passo a palavra.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado. 

Cecília ainda está online? Cecília tem um minuto.

SRA. MARIA CECÍLIA PIRES DE CAMPOS: Obrigada, vereador.

Eu [ininteligível] muito mais a acrescentar, falei bem rápido aqui para conseguir
falar  [falha  na  transmissão] então  é mais  ressaltar,  a  minha  fala  era mais
complementar, porque em relação aos aspectos econômicos mesmo da economia da
cultura  e  a  economia  criativa,  que  estão  abordados  principalmente  no  plano,  a
importância do Sistema Municipal de Cultura, que é algo que eu venho acompanhando
já há bastante tempo também.

E  dessa  construção  coletiva  e  participativa  e,  que  [ininteligível] todo  esse
processo  é  legítimo.  Então  é  mais  nesse  sentido  mesmo.  Agradeço  a  atenção  e
[ininteligível].
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SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado, Cecília.

Glória ainda está presente? Quer fazer uso de mais um minuto, Glória?

SRA. GLÓRIA PEREIRA DA CUNHA: Bom, eu queria primeiramente agradecer
ao vereador Antonio Flôres, a todos os outros. Agradecer muito a vereadora Mariana
Conti, que tem acolhido bastante o fórum, como também o vereador Gustavo Petta e
outros, a gente tem tido uma boa receptividade.

Faz mais de 40 anos que eu trabalho com a cultura em Campinas, da Sinfônica,
a Universidade, a cultura popular com o grupo Maracatucá. E é a primeira vez que eu
vejo um Conselho de Cultura tão empenhado, tão empenhado em, realmente, tentar
resolver esse problema. São sete anos, são sete anos.

Eu queria agradecer muito a Cassiane, ao Cauê, ao Kaian(F) também que não
está  aqui,  porque  eles  trabalham  muito  e  muito  objetivamente.  Agora  essa
responsabilidade está principalmente na mão dos vereadores. Essa responsabilidade é
para dar esse presente para Campinas, para dar o presente de uma política de estado.
Então assim, eu peço realmente a todos, que não esqueçam da cultura, que fiquem de
olho para a gente fazer isso agora, esse ano, para resolver. 

Novamente agradecer e dizer que a fala do Cauê, a fala da Cassiane são as
falas do coletivo. Eu tenho acompanhado, eu sou vice-presidente do fórum, eu tenho
acompanhado bastante, e é um orgulho que eu acho que a gente tenha na cidade
pessoas da cultura realmente empenhadas em resolver esse problema, em dar uma
política de estado para a nossa cultura. Então parabéns a todos nós.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES:  Obrigado,  Glória.  Um
minuto para o Cauê.

SR. CAUÊ MOREIRA PEREIRA DA SILVA: Não, eu vou… eu acho que eu já
falei até demais. Agradecer novamente o espaço, a quebra do protocolo, acho que é
fundamental. A gente já está com as propostas organizadas, eu só vou fazer uma
formatação e enviar para a comissão para que elas sejam organizadas, [ininteligível]. 

Acho que é isso, acho que é agradecer, pontuar o que a Cassiane já colocou,
que é importante que isso seja entendido como um processo de melhoramento do
município. E é isso, gente, muito obrigado. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado, Cauê.

Vereadores  e  todos  aqui  presentes,  esta  presidência  ouvindo  a  todos,  até
abrindo  o  mar,  quebrando  todo  o  protocolo  para  que  a  coisa  ficasse  o  máximo
democrática, entendeu resumidamente o seguinte: todos desejam a implantação do
novo conselho ainda este ano, ficou bem claro isso.

Segundo: os encaminhamentos do Cauê, que sejam através dos vereadores,
porque eles é que farão as devidas emendas.
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Terceiro:  a  audiência  foi  bastante  democrática,  muito  plural,  muito  aberta,
dando a oportunidade, a todos os participantes. E claro que, pela nossa experiência
parlamentar fica aí uma pequena preocupação, porque todos abriram a palavra para a
Cassiane, para o Cauê.

Me preocupou, Cauê, em todas as tuas pontuações, parece que você pontuou
muitas  mudanças,  ou  itens,  ou  subitens,  e  a  preocupação  é  que  não  seja  uma
descaracterização, uma nova coisa no modelo do plano.

Ou seja, se todos nós queremos a implantação urgente e a aprovação desses
três projetos, até pegando a fala da vereadora Mariana Conti, que não seja realmente
uma emenda da oposição ou do governo. Mas a preocupação deste vereador, de uma
forma muito democrática, com uma visão de estadista, realmente, é que não seja de
governo ou de oposição. Mas se houver muitas mexidas, muitas mudanças, poderia
alongar e, talvez, não sair o projeto muito rápido.

Então, eu queria, até em nome disso, para que haja democracia, para que haja
concordância, nós temos aí... o vereador André von Zuben é presidente… perdão, é
membro da Comissão também de Cultura; temos o vereador Jorge Schneider, que é
presidente  da  Comissão  de  Administração  Pública;  e  temos  o  vereador  Professor
Alberto, que é membro da Comissão de Finanças e Orçamento.

Então, para que haja o encaminhamento correto, para que não vá votação na
próxima quinta de uma maneira ainda não consolidada democrática, que pudesse o
vereador André von Zuben, eu encaminharei a  Vossa Excelência, a  [ininteligível] do
Gustavo Petta, que, aliás, perdoe-me, é membro também da Comissão da Cultura,
principalmente Gustavo Petta e vereador André von Zuben, membro da Cultura, que
pudesse,  por  favor,  se  reunir  com  o  secretário  Ney  Carrasco  com  as  propostas
encaminhadas pelo Cauê, pela Cassiane e pelos demais, não que eu queira me excluir,
mas eu vejo vocês pessoas habilitadas a fazer essa conclusão junto com o secretário
Ney Carrasco, até para que não pareça, como disse a vereadora Mariana Conti, que
será levada… serão levadas emendas da qual serão aprovadas ou não.

A única coisa que preocupou esta presidência é a quantidade muito grande de
propostas do Cauê — repito, não pelo mérito — viu, Cauê? — mas pela quantidade
muito grande.

Então, por isso eu estou indicando, nomeando esta comissão do Gustavo Petta,
do André von Zuben, principalmente esses dois membros da Cultura, e se o vereador
Jorge Schneider desejar participar, se o vereador Professor Alberto também, para que
haja uma boa formatação destas emendas para que chegue de forma a ser acolhida
junto ao governo também.

Então, é essa a preocupação dessa presidência.

Eu  quero  passar  a  palavra,  então,  ao  secretário  Ney  Carrasco para  as
conclusões,  depois  eu  passo  também  aos  demais  vereadores  para  conclusão  dos
mesmos.
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SR. NEY CARRASCO: Muito obrigado, presidente.

Olha, eu, de tudo que eu ouvi aqui, queria comentar a Cecília, que ressaltou aí
o aspecto econômico, isso é uma coisa que eu fico muito feliz que o nosso plano tem
um  capítulo  sobre  o  aspecto  econômico  da  cultura,  eu  acho  realmente  muito
significativo.

Em relação à fala da Cassiane também queria comentar. Cassiane, eu quero um
conselho implantado até 31 de dezembro, ou seja, pelo menos eleito para assumir em
1º de janeiro. Esse é o meu jeito de me compromissar, quando eu falo gostaria é um
jeito de… é o jeito de falar, tá? Mas, eu quero, sim, me comprometer a conduzir aí com
o Conselho de Cultura essa implantação ainda esse ano, tá?

Enfim, agora o Cauê, acho que é o mais significativo. Olha, pelo que eu vi,
todas as propostas apresentadas não ferem o princípio do plano, não são questões de
mérito, são questões de atualização de redação ou até de novas práticas que surgiram
nesse período e que se… ou que se intensificaram, como o que nós estamos fazendo
aqui  hoje,  a  importância  das  plataformas  digitais  e  tudo  mais,  enfim,  questão  de
indicadores, enfim, eu não vi nada que vá ferir o princípio do plano.

Então,  assim,  eu  acho  que  nós  chegaremos  a  um  entendimento  muito
rapidamente.  Estou  me  pondo  à  disposição  para  conversar  com  os  vereadores  aí
indicados  pelo...  pelo  presidente Antonio  Flôres.  No  momento  que  quiserem
presencialmente ou virtualmente, como aqui, para a gente discutir o texto, só peço
que, assim como vão enviar a Câmara, enviem também a nós pelo canal do Conselho
de Cultura, que é a Sandra, e já vou deixá-la avisada para... para que ela... que ela
me  passe  imediatamente  assim  que  receber,  e  nós  podemos  sentar  e  conversar
pontualmente.

Mas, eu não percebi nada que fosse, assim, muito complexo para a negociação.

Eu sugiro também que a condução, presidente, seja da Comissão de Cultura da
Câmara, dessas emendas, para justamente não ficar, como falou a vereadora Mariana
Conti, que seja posição de um vereador ou…

Não,  eu  acho  que  pode-se  fazer  um  entendimento  entre  o  Executivo  e  o
Legislativo e, nesse sentido, a Comissão de Cultura eu acho que é a mais indicada para
apresentar aí essas emendas para votação agora dia 17, não é? Então, temos que ser
rápidos. Está bom?

Mas, é isso, fiquei muito feliz aqui com as sugestões, com a maneira que foi
conduzida a audiência pública, enfim, o que nós queremos ver é esse conselho, esse
plano, esse sistema votados e já em processo de implantação. Está bom?

Muito  obrigado.  Bom  dia.  Agradeço  mais  uma  vez  todos  os  vereadores
presentes, os representantes da sociedade civil, Fórum de Cultura, Conselho e todos
que participaram aqui nos assistindo pela TV Câmara.

Muito obrigado.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Secretário  Ney Carrasco,
antes de passar para os demais vereadores, eu gostaria de sugerir,  secretário, por
mais que Vossa Senhoria reencaminhou o projeto para a Comissão de Cultura, eu não
queria talvez encaminhar com emendas da Comissão de Cultura, já que parece que há
concordância de Vossa Senhoria, então eu sugiro um reencaminhamento que Vossa
Senhoria pudesse receber o Cauê, a Cassiane, esse vereador, seja a Mariana Conti,
seja Gustavo Petta, se há concordância que venha da parte do governo, que  Vossa
Excelência não vê problema de mérito nenhum porque vindo, Ney Carrasco, da parte
do governo e aí nem que for preciso adiar uma semana a colocação dos projetos em
pauta. Às vezes vocês sabem, planejamento é preferível você atrasar uma semana e
ter vitória e ganhar do que fazer na corrida. Hoje já é na segunda, não é? Se você… se
o secretário desejar, é só conversar com o presidente Marcos Bernardelli, colocaremos
em pauta na outra quinta, ou se houver condição de vir da parte do governo uma
emenda da parte do governo contemplando todas as emendas do Cauê, da Cassiane e
dos demais  autores,  mas viria  do governo,  até  para não gerar,  secretário,  alguma
dúvida,  alguma nebulosa de que a Comissão de Cultura não encaminhou bem, os
vereadores não querem votar porque o governo sugeria o contrário.

Então, novamente, eu percebi a concordância de Vossa Senhoria, então que,
por favor, pudesse receber o Cauê, a Cassiane, quem mais desejar, e os vereadores, e
vir da parte do governo. Ok?

Esta presidência encaminha desta forma.

Eu quero abrir… não sei se o secretário quer comentar novamente, senão eu já
passo para os demais vereadores.

SR. NEY CARRASCO: Vereador, de acordo, não há problema nenhum em nós
apresentarmos as emendas pelo governo. Eu só havia sugerido, já que é uma… uma
audiência promovida pela Câmara Municipal, em respeito aos vereadores, eu sugeri
que fosse encaminhado pela Comissão de Cultura, mas não há nenhum problema, nós
podemos nos reunir e apresentar a emenda sim, sem problemas.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado. Quero crer que
Vossa Senhoria… Quero crer que Vossa Senhoria deva ter entendido a preocupação
desta presidência, até porque a gente quer ser o mais democrático possível, o mais
plural, queremos apresentar, realmente aprovar todos esses projetos ainda este ano.
Há um compromisso da Comissão de Educação e Cultura, como também da Comissão
de  Administração  Pública,  presidida  pelo  nobre  vereador  Jorge  Schneider,  pelo
presidente Gilberto Vermelho, hoje aí encaminhado pelo vereador Professor Alberto,
representado,  melhor dizendo.  Mas,  para que não haja nenhuma dúvida no ar,  de
verdade, se Vossa Excelência há concordância do governo, eu acho melhor que venha
essas emendas da parte do governo, ainda que tenhamos que apresentar esse projeto,
repito, na outra quinta ou, se houver tempo, ainda nesta.

Então, passo a palavra pela ordem, pelo vereador Jorge Schneider.
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SR. VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Senhor presidente,  eu acredito que é
impossível o governo, nesse momento, apresentar emendas, ele teria que apresentar
então o substitutivo total, porque já foi votado em primeira votação. As emendas--

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Tem  razão,  Jorge
Schneider.

SR. VEREADOR JORGE SCHNEIDER: As emendas têm que realmente partir
da comissão ou de algum vereador.

Então, eu sugiro que, para cumprir todos os ritos, que nós façamos tudo dentro
da legalidade dessa maneira, ou seja, através das comissões ou através de algum
vereador, porque o governo não pode mexer mais no projeto e sim apresentar quem
sabe até um substitutivo, mas isso ia atrasar mais a votação.

Só isso.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Vereador Jorge Schneider,
Vossa Excelência, como vereador experiente, acho que sugeriu muito bem. A única
razão do encaminhamento desta presidência é que não houvesse nenhuma dúvida no
ato da votação, vocês conhecem bem, Mariana Conti, vereador Gustavo Petta conhece
bem  para  que  não  fique  nenhuma  nebulosa  no  ar  que  não  desejamos,  não
encaminhamos  corretamente,  até  porque  há  concordância  parece  que  total  do
secretário.

Então,  a  primeira  sugestão  de  Vossa  Excelência  eu  acataria,  que  venha  o
substitutivo total da parte do governo seja para esta quinta, que ainda dá tempo, ou
para a próxima.

Obrigado, vereador.

Passo a palavra para o vereador Professor Alberto, representando a Comissão
de Finanças.

SR.  VEREADOR  PROFESSOR  ALBERTO: Senhor  presidente,  senhores
vereadores e também o público que está nos ouvindo.

Primeiro, eu queria fazer uma observação, acho que a fala da… da primeira
representante da Cultura — se não me engano, a Cassiane — eu achei interessante
quando ela disse que esse é um projeto que já deveria estar implementado, mas a
amorosidade  se  deve  muito...  e  talvez  esse  seja  o  melhor  momento  para  você
implementar isso, porque o que eu percebo é que o governo já não estará mais sujeito
a isso,  não é? Então talvez sempre no final  de governo seja interessante a gente
aprovar projetos dessa natureza, porque aí o Executivo não está mais sujeito a essa
situação, então aí pode ser para o outro governo... para ele não, não é?

Então, apenas talvez seja, como diz a minha querida professora Cidinha Fulfule,
talvez essa seja a verdade verdadeira... Agora, tudo bem, não vai ser para o meu
governo mesmo, então eu aceito qualquer situação.
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Não desmerecendo nada, mas infelizmente é a impressão que eu acabei tendo.

Eu acho que a Comissão de Cultura poderia apresentar, sim, essas emendas. Se
já  está  de  acordo  com o  Executivo,  eu  não  vejo  problema,  porque  vai  ser  muito
moroso se voltar de novo, apresentar um substitutivo, passar por todas as comissões
de novo, vai ser uma morosidade, eu acho que se está todo mundo de acordo... claro
que todo projeto acaba havendo algum tipo de ideologia, tem gente que acha que tudo
deve que ser concentrado às decisões no Executivo, outros entendem que isso deve
ser compartilhado com outros fóruns democráticos.

Então fica essa questão aí, mas se há consenso, o secretário de Cultura Ney
Carrasco  está  dizendo  — ele  representa  o  Executivo  —,  ele  está  dizendo que  ele
concorda,  nós  agora…  o  vereador  Jorge  Schneider,  pontuou  bem,  cabe  agora  à
Câmara, eu acho que para evitar qualquer tipo de situação que possa dar a entender
que são ideias de oposição e situação, se a Comissão de Cultura, que é quem está
fomentando, inclusive, o debate para isso, que esse debate está sendo feito para isso
mesmo, não é? Para nós vermos se podemos aprimorar os instrumentos públicos.

Então  eu  acho  que  nada  melhor  do  que  a  própria  Comissão  de  Cultura
apresentar as emendas com o apoio do Executivo e está tudo certo, dá celeridade e
nós avançamos; e não fica… não vejo problema, até porque o governo não vai estar
mais sujeito a esse novo projeto de Estado... então é coisa de Estado, vai ser para os
próximos.

Então não vejo problema, acho que só vamos criar morosidade se for criado um
substitutivo total. 

Da minha parte, eu assumo a responsabilidade de estar falando com o vereador
Jorge  Schneider,  com  o  vereador Juscelino  da  Barbarense,  com o  vereador  Paulo
Galterio,  que  são do  PL,  para  dar  apoio  às  emendas  que  a  Comissão  de  Cultura
apresentar.

Então eu acho que para dar celeridade, nós tenhamos, sim, que no caso, com o
apoio,  obviamente,  do Executivo,  na pessoa no secretário,  apresentar  as emendas
necessárias através da Comissão de Cultura.

Esse é o meu posicionamento, esse é o meu entendimento.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Obrigado,  vereador
Professor Alberto.

Passo a palavra para a vereadora Mariana Conti.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Não, eu tenho total acordo com que o
vereador Professor Alberto coloca, me parece que seja melhor a gente fazer isso pelo
Legislativo mesmo, porque já  foi  aprovado inclusive na legalidade, se for  virar  um
substitutivo precisaria fazer toda a tramitação novamente.
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Mesmo não sendo membra do Comissão de Cultura, eu me coloco à disposição
também  para  participar,  enfim,  negociar  e  contribuir  com  a  aprovação  dessas
emendas. As emendas que foram apresentadas, elas ou são de redação… e elas, na
verdade, elas trazem melhorias para o texto… não existe antagonismo com o texto
apresentado.

Então  me  parece  que  a  gente  pode  chegar  em uma  situação  de  ser  uma
unanimidade na Câmara e eu acho que isso é muito importante.

Então me coloco à disposição também para participar desse diálogo, mesmo
não compondo a Comissão de Cultura.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Obrigado,  vereadora
Mariana Conti.

Passo a palavra ao vereador Gustavo Petta.

SR. VEREADOR GUSTAVO PETTA: Presidente, como integrante da Comissão
de  Cultura,  eu  concordo  com essa  proposta  feita  pelo  vereador  Professor  Alberto,
porque o vereador Jorge Schneider traz uma preocupação exatamente pela experiência
que  ele  tem de  que  um substitutivo  total  poderia  atrasar  muito  o  processo.  Nós
sabemos, nós estamos entrando agora em um momento eleitoral, é um momento…
evidentemente que a Câmara vai continuar funcionando, mas é um momento de uma
intensidade, de um trabalho político grande.

Então assim, eu acho que nós já estamos em uma fase final de aprovação do
projeto, há um bom consenso em torno do projeto. Então, o que a gente poderia fazer
é a Comissão de Cultura se reúne… o secretário de cultura verifica qual o tempo que
ele precisa ter para ele avaliar por parte do Executivo as propostas, a gente se reúne
com o  secretário  de  cultura,  pode  ser,  por  exemplo,  na  quarta-feira,  e  fecha  as
propostas.

A gente sabe que existe uma correlação de forças dentro da Câmara, o governo
tem uma maioria expressiva, então a opinião do governo vai ser muito importante.
Mas pelo que eu entendi, o secretário Ney Carrasco tem uma concordância geral do
que foi apresentado pelo Cauê [ininteligível], e aí a gente fecha isso na quarta-feira e
traz para a votação quinta-feira.

Se for preciso, adia então no máximo uma semana. Mas em uma ideia de que
as emendas poderiam ser  apresentadas pela  própria  Comissão de Cultura,  que foi
criada,  inclusive,  recentemente,  exatamente para que a cultura tivesse um espaço
exclusivo e mais importante dentro da Casa.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Obrigado,  vereador
Gustavo Petta.

Passo a palavra para o vereador André von Zuben.
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SR. VEREADOR ANDRÉ VON ZUBEN: Vereador Antonio Flôres, presidente da
comissão, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência de ter a propositura apoiada
pelo Executivo, para que a tramitação fique mais segura, acho que é correta a sua
preocupação.

Mas eu concordo com o vereador Professor Alberto, que esse é um tema que já
deveria ter sido aprovado há anos, infelizmente não foi, e agora nós estamos na reta
final para fazê-lo. Então eu acho que qualquer tipo de iniciativa, por mais louvável que
seja, que postergue essa aprovação, ela não é a melhor solução.

E acho que o vereador Jorge Schneider lembrou bem, que agora não tem como
o governo fazer  mais  proposta,  ele  só pode fazer  substitutivo,  o que  geraria  uma
postergação dessa deliberação. Então eu concordo com a fala do vereador Professor
Alberto.

E para agilizar  esse processo,  a minha sugestão é que essas propostas que
foram feitas, principalmente essas do Cauê que estão mais detalhadas, possam ser
encaminhadas  o  mais  rápido  possível,  tanto  para  os  membros  da  comissão,  os
vereadores que aqui participaram, quanto para o secretário Ney, para que ele possa
analisar.

E a minha proposta é um pouco diferente do vereador Gustavo Petta, é que a
gente se reúna amanhã a tarde já com o Ney, pode ser uma reunião virtual, para
tentar haver o consenso. O que for consenso, tudo bem, o que não for consenso a
gente abre um debate.

Por  que  é  que  eu  estou  propondo  amanhã  à  tarde?  Porque  caso  haja
divergência, a gente teria ainda mais um dia para superar essa divergência e assim
apresentar todos os consensos na reunião de quinta-feira.

Então fica aqui a minha propositura e me coloco à disposição para ajudar que
esse debate flua a bom termo. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado, vereador André
von Zuben.

Eu quero crer que eu não deixei nenhum vereador sem a fala. Vereador André
von  Zuben,  a  minha  preocupação  é  exatamente  esta,  quero  concordar  com  a
proposição  de  Vossa  Excelência.  Vossa  Excelência,  como membro  da  Comissão  de
Cultura, e o vereador Gustavo Petta, sugerir que possam se reunir com o secretário de
cultura, até de preferência presencialmente no dia de amanhã.

Que vocês sabem, não é a Comissão de Cultura que faz a pauta da Câmara, e
sim o presidente vereador Marcos Bernardelli. E em deixando para quarta-feira, talvez
não haja tempo hábil de colocar para votação, que tem que ser colocada a proposta no
mínimo com 48 horas de antecedência.

Então, se Vossas Excelências puderem se reunir amanhã para dirimir qualquer
divergência, eu creio que dará esse tempo maior, que parece que há concordância no
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total. E a proposição dessa presidência, todos os vereadores, é para que não houvesse
nenhuma dúvida no ato da votação de que vem alguma contraordem da parte do
Executivo, nós queremos ser o mais democrático, o mais plural.

Então, eu quero crer que vocês se reunindo amanhã, elimina toda a dúvida,
venha a emenda através da Comissão de Cultura, que Vossas Excelências, vereador,
repito, André von Zuben e Gustavo Petta, possam fazer essas emendas em nome da
Comissão de Cultura. Já há concordância, parece que não há problema nenhum, mas
que se reúnam amanhã para que haja tempo. Há concordância do geral ou não?

Vereador Jorge Schneider, pela palavra.

SR. VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Eu não vejo problema nenhum, mas eu
gostaria que o secretário  Ney Carrasco fosse ouvido, que ele tivesse tempo para ler,
porque foi muita coisa, que ele tivesse tempo para ler para digerir tudo isso, aí sim se
reunir com a comissão.

E ele quer falar, presidente. Deixa o secretário falar, por favor.

Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Está bem.

Vereador Jorge Schneider, é exatamente isso. A preocupação deste vereador é
que, seja nesta quinta ou na próxima, a coisa chegue bem mastigada, bem digerida.
Entendeu? Então,  se eles  acharem que há tempo hábil  para esta quinta,  não tem
problema nenhum, ou se tiver que adiar uma semana, esta presidência e a Comissão
de Cultura não quer… não quer adiar nada, mas que não aleguem qualquer coisa: “Ah,
não houve tempo, não foi bem digerido”.

Então,  até  acatando  a  palavra  de  Vossa  Excelência,  então  eu  quero  ouvir
primeiro o secretário Ney Carrasco e depois os demais vereadores.

SR. NEY CARRASCO: Obrigado, presidente.

Eu pedi a palavra um pouquinho antes do Professor Alberto e… mas ele falou
tudo o que eu ia falar, quer dizer, eu acho que o nosso grande objetivo agora é levar à
votação  o  mais  rápido  possível,  um  retorno  para…  o  Executivo  apresentar  um
substitutivo inteiro vai demorar muito, não vai ser uma semana, o processo vai se
estender.

Então, eu acho que é muito bom que fique nas mãos da Comissão de Cultura da
Câmara, eu estou disposto, sim, a me reunir amanhã com a comissão, fazer aí o ponto
a ponto dessas…

Eu anotei a maioria aqui, claro que anotei grosseiramente, mas recebendo o
texto finalizado, como eu falei, eu não vi nas minhas anotações nada que fosse uma
grande polêmica, gerasse uma grande polêmica. Eu acho que nós podemos entrar em
um entendimento muito rápido com a Comissão de Cultura e aí essa emenda seria
apresentada na integralidade aí pela Comissão de Cultura. Isso agilizaria muito. E, se
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possível, para manter ainda a votação dia 17. Eu gostaria muito que fosse a votação
dia 17 mesmo. Tá?

SR. PRESIDENTE  VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Muito bem,  Ney. Parece,
então, que há concordância para a reunião amanhã à tarde.

Eu queria, além do André von Zuben e do Gustavo Petta, incluir  também a
vereadora Mariana, Mariana Conti, se puder estar junto com esses dois vereadores,
vereadora Mariana Conti, para ajudar compilar todo esse... esses itens. Quero crer que
dá tempo realmente de votar na quinta-feira para que não haja dúvida nenhuma.

Já passo, então, a palavra para a vereadora… Aliás, primeiro para o vereador
Professor Alberto, representando a Comissão de Finanças.

Vereador Professor Alberto?

Professor Alberto ainda está presente ou não?

SR. VEREADOR PROFESSOR ALBERTO: Eu estou, é que ele não enviava aqui
para abrir o som para mim.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Ah,  perdão.  Perdão.
Perdão.

É  só  por  uma  questão  de  ordem  de  comissão  —  viu,  vereador  [falha  na
transmissão]?

SR. VEREADOR PROFESSOR ALBERTO: Claro. Claro.

Não. Acho ótimo, vereador. Quero parabenizá-lo, inclusive, pela condução desse
trabalho, o senhor sempre democrático, sempre acolhendo opiniões divergentes. Isso é
muito importante para quem preside uma comissão e para quem está na frente de um
debate tão relevante como essa questão cultural na cidade.

Então, eu apoio plenamente. Acho que é isso aí. Os vereadores podem, sim, se
reunir com apoio aí do nosso secretário Ney Carrasco, já se manifestou aí, total apoio.
Eu acho que nós vamos dar celeridade.

E mesmo, como Vossa Excelência acho que pontuou muito bem, se por ventura
ocorrer algum impasse, nós temos um pouquinho ainda de tempo, mas é importante
que a nossa Comissão de Cultura lidere essas… que a Câmara, a Câmara Municipal
lidere aí essas alterações que são realmente alterações pontuais, acho que foram bem
colocadas pelos participantes, que é uma atualização, não é? Porque há tempos, não
vou dizer uma década, mas são quase oito anos, não é? Então, acho relevante, sim,
que essa comissão…

E eu sei que esses vereadores que  Vossa Excelência  solicita são pessoas de
competência, conheço, tenho oportunidade de conviver com os três vereadores que
Vossa  Excelência  sugestionou,  são  pessoas  competentes,  são  pessoas  aguerridas,
pessoas que realmente gostam dessa temática e tem contato com essa temática.
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Então, acho que será muito importante e edificante que essa comissão cuide
dessas questões e nós estaremos na espera, aí, apoiando essas emendas que deverão
vir para melhoria desse projeto. Então, pode contar com nosso apoio.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Obrigado.  Vossa
Excelência sempre muito brilhante em tuas colocações.

Mas, vereador Professor Alberto e demais vereadores, é para que não criasse
nenhuma dúvida. Eu já recebi... a nossa Comissão de Cultura já recebeu o secretário
Ney Carrasco, ele mesmo falou,  dirimindo, pedindo celeridade nesses projetos, mas
para que não ficasse nenhuma dúvida no ar: “Ah, veio do Executivo, não veio. Tem
pedido para barrar, não tem pedido para barrar”. Então, por isso eu fiz questão de
pedir e nomear o vereador Gustavo Petta, membro da comissão, da mesma maneira,
Gustavo Petta, que eu já o fiz para o acompanhamento das verbas da Lei Aldir Blanc.

Essa presidência não tem nenhuma preocupação em querer sair na frente e
coordenar,  até  porque  Vossas  Excelências  trabalham nessa  temática,  [ininteligível]
disse  o  vereador  Professor  Alberto;  e  também o  vereador  André  von  Zuben,  que
também é  membro  desta  comissão  e  eu  incluiria  a  vereadora  Mariana  Conti,  que
também trabalha nessa frente  de cultura; que vocês três,  por  favor,  pudessem se
reunir com o secretário Ney Carrasco na tarde de amanhã e que esse projeto… e viesse
já, vereadores, de Vossas Excelências, pronto, em nome da Comissão de Cultura.

Passo a palavra agora para a vereadora Mariana Conti.

SR. VEREADOR PROFESSOR ALBERTO: Vereador. Vereador Antonio Flôres.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Pois  não,  vereador
Professor Alberto. Pela…

SR.  VEREADOR PROFESSOR  ALBERTO: Eu  [ininteligível]  apenas  aqui  de
comunicar  com  Vossas  Excelências  que  o  assessor  do  Gabinete  do  Governo  de
Relações Institucionais, o Irineu, está nos acompanhando, ele falou agora comigo via
telefone, ele tentou falar e acho que não houve oportunidade, mas ele está também de
acordo, ele concorda também com a fala do nosso secretário  Ney Carrasco e  Vossa
Excelência.

Então, apenas aqui para registrar a opinião do nosso amigo sempre presente na
Câmara,  sempre  acompanhando,  que  é  o  assessor  do  Gabinete  das  Relações
Institucionais, que é o Irineu.

Muitíssimo obrigado.

SR. PRESIDENTE  VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado mais uma vez.
Obrigado por participar, a inclusão do nosso amigo Irineu, realmente eu não atendi.

Passo a palavra agora para a vereadora Mariana Conti.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Vereador Antonio Flôres, sim, eu posso
participar, com todo o prazer, posso participar desse processo.
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E só saudando aqui, que tem bastante gente nos acompanhando pelo canal do
YouTube, pelo canal do Fórum de Cultura no  YouTube. Então, saudar todo mundo aí
que está participando, acompanhando esse processo e as pessoas estão na expectativa
que esse projeto seja aprovado o mais breve possível e com essas sugestões, enfim,
com todo esse arcabouço de questões que nós discutimos aqui.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  ANTONIO  FLÔRES: Obrigado,  vereadora
Mariana Conti.

Passo a palavra, o último vereador, vereador Gustavo Petta.

SR.  VEREADOR GUSTAVO PETTA:  Presidente,  então  primeiro  parabenizar
pela condução, acho que a audiência foi muito positiva, todos tiveram aí direito de
fazer uso da palavra, mesmo com as limitações que nós temos por ela ser virtual. Mas,
de qualquer forma, eu queria parabenizar e concordar com o encaminhamento, queria
até verificar com o secretário  Ney Carrasco, vereador André von Zuben, vereadora
Mariana Conti, para a gente já marcar um horário amanhã para que a gente possa sair
daqui  já  com as  nossas  agendas  comprometidas  para  a  gente  fazer  essa  reunião
[ininteligível] tem como objetivo a votação na quinta-feira desses projetos que são
realmente históricos para a nossa cidade.

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Ok.

Então, acho que todos os vereadores falaram.

Antes do encerramento, algum vereador quer alguma palavra final ou não?

Se algum vereador desejar, que se manifeste.

Secretário, quer alguma palavra final para concluir?

SR.  NEY CARRASCO: Sim.  É  só… só  em relação  ao  que  falou o  vereador
Gustavo Petta, eu não posso dar o horário agora, eu tenho que esperar chegar na
secretaria e ver se não foi marcado nada que eu não estivesse sabendo, mas nós nos
falamos em seguida agora no início da tarde e confirmamos, tá?

Posso fazer esse... o senhor é que vai fazer agendamento, né? Vereador Antonio
Flôres, presidente? 

Então eu acho que vou mandar a minha agenda para o senhor, para o senhor
organizar então essa reunião, tá bom?

SR. PRESIDENTE VEREADOR ANTONIO FLÔRES: Obrigado, Ney Carrasco.
Eu pediria a Vossa Senhoria que encaminhasse para o vereador André von Zuben e
vereador  Gustavo  Petta,  membros  dessa  comissão,  eles  farão  em  nome  desta
presidência da Comissão de Cultura essa agenda junto com o senhor e depois [falha
na transmissão] vereadora Mariana Conti.

Então, algum vereador que deseja fazer uso da palavra mais ou não?

Ok. Nenhum vereador se manifestando.
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Em nome da Comissão de Cultura da Casa; em nome da comissão presidida por
este vereador; em nome da Comissão de Administração Pública, presidida pelo nobre
vereador Jorge Schneider; em nome da Comissão de Finanças, presidida pelo vereador
Gilberto Vermelho — hoje representado pelo nobre vereador Professor Alberto; em
nome dos demais vereadores presentes: vereadora Mariana Conti, vereador Gustavo
Petta, vereador André von Zuben, e ao secretário Ney...  cultura, muito obrigado a
todos pela participação, pelo brilhante encaminhamento desta comissão.

Queremos, então, declarar encerrada a 17ª Audiência Pública nesta data do dia
14 de setembro, das 10 [horas] às 12 horas e 15 minutos.

Muito obrigado.

– Audiência encerrada às 12 horas e 17 minutos.

[fim da transcrição]

Antonio Flôres

PRESIDENTE
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