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Legenda:

(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta

-- interrupção da fala

Aviso:

Nesta  transcrição  utilizam-se  os  nomes  parlamentares  em  substituição  a
menções informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE  VEREADOR LUIZ CIRILO:  Em ato contínuo, eu quero já
abrir a 20ª Audiência Pública, para que possamos discutir o PLC 45/2020, Processo
232.828,  de  autoria  do  prefeito  municipal,  que  “altera  dispositivos  da  Lei
Complementar  nº  189,  de  08  de  janeiro  de  2019,  que  institui  o  Plano  Diretor
Estratégico”.

Informo a todos os presentes que nos acompanham de forma virtual que a 20ª
Audiência Pública foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município de Campinas
no dia 23 de setembro próximo passado.

Quero registrar  a presença dos vereadores Jorge Schneider e Carlão do PT.
Quero fazer constar e fazer um cumprimento de forma virtual ao secretário  Carlos
Augusto Santoro, como também ao presidente da Cohab Campinas, senhor Vinícius
Riverete.

Então, nós iniciamos agora a audiência pública com o objetivo, de forma virtual,
iniciar  um processo  de  discussão,  reflexão,  para  tentar,  se  necessário,  melhorar  o
presente projeto.

Então,  na  sequência,  eu  já  passo  a  palavra  ao  secretário  Carlos  Augusto
Santoro para  que  possa  fazer  as  suas  considerações  relacionados  ao  Processo...
Projeto... PLC 45/2020.

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: Bom dia a todos. [falha na transmissão]
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SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO:  Secretário, nós estamos tendo
dificuldade, nós não estamos ouvindo.

Nós  estamos  tendo  um  problema  de  comunicação  com  o  secretário  de
Urbanismo e Planejamento, senhor  Carlos Augusto Santoro. Eu peço a compreensão
dos  vereadores  presentes  de  forma  virtual,  vereador  Jorge  Schneider  e  vereador
Carlão do PT, assim como ao presidente da Cohab Campinas, presidente Vinícius, que
problemas técnicos surgem e nós temos que ter a compreensão.

O que eu posso fazer é passar ao presidente da Cohab, Vinícius, caso queira
fazer inicialmente as considerações até que o secretário  Carlos Santoro possa tentar,
se possível, resolver o problema técnico.

Presidente. Vinícius.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Bom dia. Está me ouvindo?

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Estamos ouvindo sim.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Bom, mais uma vez bom dia a todos,
eu agradeço aí a oportunidade de poder falar [falha na transmissão] desse projeto de
lei que é o Projeto de Lei nº 45.

Esse projeto é bem simples — viu, presidente? — esse processo... esse projeto
ele vai tratar apenas da alteração das faixas de renda do município.

Hoje,  a  Cohab  Campinas  ela  pode  fazer  empreendimentos,  aprovar
empreendimentos de faixa 1,5, faixa 2. Ficou limitado à faixa 2. Com essa alteração
que a gente está propondo pelo governo nós estamos aí abrindo a possibilidade de
fazer  aprovação  de  empreendimento  do  faixa  3,  que  é  aprovação  de  um
empreendimento de interesse social também, por isso o motivo dessa legislação.

Sobre o outro item da lei, eu acho que o Santoro pode falar muito mais do que
eu,  que é sobre a questão da outorga,  sobre os incentivos para as habitações de
interesse  social.  Esse  é  o  intuito  desse  projeto  de  lei.  É  justamente  fomentar  os
projetos de habitação de interesse social  e voltar para que a Cohab possa fazer a
gestão hoje e a aprovação dos empreendimentos de faixa 3 até sete salários-mínimos.

Por  que  é  que  está  fazendo  essa  alteração?  Porque  no  Plano  Diretor  foi
considerado empreendimentos de interesse social até o faixa 2, sendo que a legislação
hoje federal  fala que empreendimento de interesse social é até faixa 3. Por isso a
necessidade da alteração desse artigo.

É  isso  que  eu  tenho  para  falar  e  aí  eu  vou  falar  mais  adiante  quando  for
questionado sobre a 22a audiência pública, que é o Projeto de Lei 44/2020 que vai falar
sobre a alteração de Ehis da Cohab-Campinas.

Eu agradeço a todos.

Muito obrigado. 
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SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  LUIZ  CIRILO:  Eu  quero  já  agradecer  ao
presidente da Cohab, o presidente Vinicius, pela inicial colocação. 

Eu  quero  lembrar  a  todos  que  as  perguntas  poderão  ser  enviadas  pelo
WhatsApp:  (19)  97829-3776;  ou pelo  e-mail:  comunicacao@campinas.sp.leg.br.  Eu
peço  a  gentileza  que  quem  for  fazer  o  questionamento  ou  a  pergunta  que  se
identifique com o nome. A participação popular também poderá ocorrer através do link
disponível na capa do site da Câmara, que é www.campinas.sp.leg.br. 

Eu  já  passo,  então,  na  sequência,  ao  secretário  Carlos  Santoro,
cumprimentando-o mais uma vez.

SR.  CARLOS  AUGUSTO  SANTORO: Bom  dia  a  todos.  Bom  dia,  Vinícius,
presidente.

Está me ouvindo agora?

A nossa preocupação é a seguinte — estou aqui com o meu teco-teco —, nós
analisamos a  situação e  a preocupação é  a seguinte:  a  faixa  3  para  o  município,
embora a legislação diga que faz parte, mesmo, dos  empreendimentos de interesse
social, os benefícios são poucos, entretanto, o município, e não a Cohab, que não a
federação, não concedem esses benefícios, quem concede é a prefeitura, com prazos,
então, exíguos, com atendimentos prioritários. E qual a nossa dificuldade? Em tirando
esse limite da faixa 2 ou ficando sem faixa como está proposto no presente [falha na
transmissão].

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Secretário? 

SR.  CARLOS AUGUSTO SANTORO: --nós  vamos  [falha  na  transmissão]  o
controle sobre a situação de empreendimentos [falha na transmissão]

SR.  PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO:  Secretário?  Secretário  Carlos
Santoro? Secretário, eu só vou pedir a gentileza.  O som  está chegando com muita
dificuldade aqui na presidência, acredito que também esteja interferindo um chiado,
também, nos demais membros que compõem esta audiência pública. Vamos tentar
ajustar melhor?

SRA. FERNANDA VILLAÇA: Vereador Luiz Cirilo, você consegue ouvir melhor
agora?

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Estou ouvindo nitidamente.

SRA. FERNANDA VILLAÇA: É que agora o som está celular.

SR. VEREADOR LUIZ CIRILO: Então está bom.

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: A Fernanda você ouve, né?

SR.  PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO:  Mas estou ouvindo  o senhor
também, viu?
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SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: Que bom, ainda bem, porque eu estou do
lado da Fernanda e da Sonia. Era o que eu precisava.

Presidente, desculpe a brincadeira.

Bom dia. Bom dia a todos, Vinícius, vereadores.

A nossa preocupação com relação a esse projeto de lei é que ele suprime  as
faixas,  não  se  relaciona  mais  limite  de  faixas.  Acontece  que  isso  pode  não  ser
temerário para a Cohab, mas é para nós da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
porque há privilégios que nós damos também para todas as faixas, 1, 2 e 3 e amanhã
um empreendedor vai entrar com uma pseudo faixa 3 aqui e vai ser qualificado como
um empreendimento Ehis que, na verdade, ele não é Ehis, ele não tem prerrogativa de
Ehis e o município vai, então, conceder a ele todos os privilégios de empreendimento
Ehis. Essa é a preocupação. 

Então, por isso que  Plano  Diretor limitou a faixa 2, até como orientação da
própria  administração  pública.  Hoje  já  existe  preocupação  nesse  sentido,  estão,
inclusive, propondo lá uma medida complementar administrativa como uma, vamos
dizer assim, uma ordem de serviço, um esclarecimento melhor para que isso não seja
distorcido,  ou  seja,  daremos  incentivo,  daremos  prioridades  ou  incentivaremos
empreendimentos que verdadeiramente não têm características de empreendimento
Ehis. Essa é a preocupação.

Não somos contrários ao que o doutor Vinícius quer propor, entretanto, essa
forma que está proposta aqui, ela não atende  a  essa prerrogativa. Nós temos que
encontraram  um caminho  em  que  não  seremos,  dizer  assim,  levados  a  erros
significativos de aprovar empreendimentos que, na verdade, não são Ehis.

Eu vou pedir  à Fernanda,  à Sonia,  a Ester também está aqui  escondidinha,
escondidinha porque não deu para aparecer,  mas fique à vontade porque isso aqui é
para esclarecimento, nós temos a função pública de esclarecimento dessa posição, não
é uma posição contrária à Cohab, ao Vinícius, muito pelo contrário, é encontrar  um
caminho que seja lúcido, claro, e vamos fazer assim, juridicamente aceito pelas duas
entidades.

Então,  Fernanda, Sonia e Ester,  se tiverem algo à acrescentar, podem colocar.
Está bem?

SRA.  SONIA  MARIA  DE  PAULA  BARRENHA: Em  geral  é  isso,  mesmo,
Santoro. É isso que a gente pensa e… Enfim, eu não tenho nada a acrescentar.

SRA. FERNANDA VILLAÇA: O único comentário que a gente fez é com relação
a essa exclusão mesmo dessas faixas, pela experiência que a gente já teve com a Lei
10.410, que tratava de Ehis também foi revogada agora pelo plano diretor novo e a
nova lei de ocupação.

Eram recorrentes os casos dos empreendedores entrarem na Prefeitura com
aprovação Ehis,  receber todas as isenções de taxas, de emolumentos, de ITBI, de
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ISSQN, e no mercado não ser destinada a faixa constante no objetivo da política da
habitação.

Então  a  função  do  Ehis  é  suprir  o  deficit  habitacional  em  uma  população
específica. Então não ter o controle claro, fica complicado de a gente não conseguir
fazer essa fiscalização no mercado. 

Então  se  não  for  a  faixa  1,  faixa  2,  que  é  um  programa  federal  de
financiamento, que seja um outro critério, mas que fique claro qual é a destinação do
perfil dessa população que realmente necessita da habitação Ehis.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR LUIZ  CIRILO: Bom,  eu  quero  rapidamente
agradecer por ora a participação do secretário Carlos Santoro, da Sonia, da Fernanda,
fazer um cumprimento acreditando na palavra do secretário, que sempre acreditei, —
a Ester(F) está do lado, que nós não estamos enxergando —, [falha na transmissão]
quero pedir,  antes  de passar  a palavra  ao vereador  Jorge Schneider  e o  vereador
Carlão  do  PT  — caso  queira  —,  eu gostaria  que  o presidente  da  Cohab,  Vinícius,
pudesse fazer alguma coisa consideração em razão desse projeto de lei ser originário
da Cohab.

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: Bom, eu agradeço mais uma vez. 

Eu só queria fazer uma observação. Para mim, isso que foi falado a respeito do
posicionamento da Secretaria de Urbanismo,  [ininteligível] meu... tenho uma relação
muito boa com o Santoro, com a equipe técnica, mas assim, esse problema que foi
comentado  que  as  pessoas  entram  com  um  empreendimento,  tem  incentivo,  é
realmente... eu não acredito que procede, por quê? Hoje a lei é muito clara, que só vai
ter incentivo se for até seis salários mínimos. Isso é uma lei municipal, não fui eu que
criei, essa lei é de 2009, então isso para mim é gestão.

Então é isso que nós estamos fazendo aqui, nós... todos os empreendimentos
que  aqui  estão  contratados,  assinados  contratos  com  a  Cohab,  hoje,  presidente
vereador Luiz Cirilo, todos, todos têm que ser faixa de interesse social: faixa 1,5, faixa
2, e com a aprovação, se possível dessa lei, desse projeto de lei, a faixa 3 também... e
nós pedimos que depois de vendidas as unidades, eles vão ter que apresentar para
Cohab,  se  eles  venderam  para  as  faixas,  né? Por  quê?  Para  eles  fazerem  um
empreendimento faixa 1,5, faixa 2 e faixa 3,  é a aprovação da Caixa Econômica. A
Caixa Econômica que passa a documentação para gente das famílias que adquiriram os
apartamentos,  com isso  a  gente  consegue  ver  rendas  e  ver  se  essas  famílias  se
enquadram em determinado limite, ou seja, é gestão. Para mim é uma questão só de
gestão. A gente tem a responsabilidade de confirmar e conferir  todos os dados de
todas as vendas. 

Nós temos um exemplo aqui —  é importante dizer — de um empresário que
está aprovando na Lei 10.410, ainda antiga… acho que  é 10.420… 10.410... a lei de
Ehis antiga, e vai dar isenção para ele para que ele prove depois se ele vendeu para
faixa correta.
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Então assim, eu não vejo problema com relação a isso, para mim  é só essa
questão de gestão.

Hoje a lei é muito clara: empreendimento de interesse social — Casa Verde
Amarela agora né? — é a faixa 1,5, faixa 2 e faixa 3, que na Cohab é o tipo 1, tipo 2 e
tipo 3.

Por isso, há necessidade de alteração da lei, sendo que a Cohab — e não o
Vinícius —, assume a responsabilidade de conferir  esses dados e apresentar esses
dados  que  esses  empresários,  sendo  de  pequeno,  médio  ou  grande  porte,  façam
empreendimentos apenas de interesse social.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Bom eu agradeço--

SR. VINÍCIUS ISSA LIMA RIVERETE: E  tem uma observação, viu, no TAC
que a gente tem assinado com os empresários, estamos colocando essa observação
também.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Perfeito.

Eu  agradeço,  então,  como  eu  fiz  anteriormente,  por  ora,  ao  presidente  da
Cohab Campinas, Vinícius.

Eu  volto  a  palavra  ao  secretário  Santoro  para  fazer  uma  análise  aí  do
posicionamento do presidente da Cohab.

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: Então, a nossa proposta de alteração e,
novamente, estabelecimento de faixas é exatamente para que se possa ter gestão.

Concordo perfeitamente como o doutor Vinícius que falta gestão, mas ela não
foi feita, essa é a grande realidade, Campinas tem uma série de empreendimentos
apontados por Finanças e por nós e pelo Jurídico em que isso não foi feito a gestão.
Essa é a grande realidade. Nem acho que, francamente, recomendaria ao Município
que apurasse a posteriori. Não, nós temos que travar antecipadamente, depois que o
empreendimento foi  distorcido e vendido, nós não temos mais  como, vamos dizer,
alterar  [ininteligível].  Nós  teríamos  o  envolvimento  de  prejuízo  de  terceiros  e  nós
teríamos,  vamos  dizer  assim,  não  acompanhado  uma  diretriz  adequada  que  o
Município deveria por si só recomendar.

Então, ou o secretário acha realmente temerária a situação da… Temerária não,
não recomendável a retirada das faixas por esse sentido.

Lembrando  também  que  nós  temos  duas  entradas  para  esse  tipo  de
empreendimento, você tem entrada pela Cohab e você tem entrada pela Secretaria de
Planejamento e  Urbanismo,  nós não podemos coibir  ou dar  exclusividade  à Cohab
nesse sentido. Pelo menos é a recomendação que se tem de mercado, não se pode ter
a obrigação de passar pela Cohab, é recomendável, também recomendo, mas eu não
tenho como caucionar.
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Então esses empreendimentos que vierem por si  só direto na Secretaria de
Planejamento  terão,  então,  talvez  que  modificar  os  seus  procedimentos  e  exigir
documento  caucionado  pela  Caixa  Econômica  e  a  Cohab  no  intuito  de  então  só
conceder os benefícios complementares se assim forem demonstrados. Não deixa de
ser novamente uma situação de filtragem. Não é?

Então, se essa era adequada, eu não sei, acho mais adequado que conste na lei
a responsabilidade, porque estando em lei há um descumprimento de ordem legal e
não  um relaxamento  por  parte  da  gestão  de  quem deveria  estar  policiando  uma
situação dessa.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Bom, eu quero agradecer essa
discussão,  extremamente  sadia,  extremamente  importante,  é  isso  que  a
municipalidade espera, é isso que atende ao objetivo da própria audiência pública, que
é  colocarmos o  projeto  em discussão,  sob  análise  de  vários  ângulos,  se  possível,
inclusive, com a participação popular.

Por isso, quero mais uma vez lembrar que a pessoa, aquele que estiver nos
acompanhando de forma virtual, poderá, pelo  WhatsApp, vou falar com calma para
que possa entender e anotar: 19 — é o DDD da nossa cidade — 97829-3776; ou pelo
e-mail: comunicacao@c  ampinas.  s  p.  leg  .br  . Eu peço a gentileza que a pessoa possa se
identificar. Ou através de uma Participação Popular para tentar atingirmos o máximo de
pessoas.

É papel da Câmara informar também que poderá ocorrer a comunicação através
do site, do link do site da Câmara, que é o www.campinas.  sp  .  leg  .br  .

Quero registrar a presença…

Ficou virtualmente aí, talvez caiu a conexão do vereador Rodrigo da Farmadic.

Mas,  eu  quero  lembrar  a  todos  que  nos  acompanham que  hoje  a  Câmara
Municipal realiza a 20ª Audiência Pública, discutindo e objetivamente é esse o papel da
audiência pública, o PLC 45/2020, Processo 232.828, de autoria do prefeito municipal,
que “altera dispositivos da Lei Complementar nº 189, de 08 de janeiro de 2019, que
institui o Plano Diretor Estratégico”.

Eu vejo hoje aqui... recebo hoje aqui, de forma virtual, esses dois expoentes do
setor público do município de Campinas, que é o secretário Carlos Santoro, e que é o
presidente Vinícius Riverete; e ambos discutem de forma inteligente um projeto desse,
apontando para que possamos realmente discutir. Vocês estão fazendo uma reflexão
extremamente importante que vai exigir que nós vereadores debrucemos ainda mais
em cima de um projeto como esse, pois muito embora Vossas Excelências entendam
que o problema habitacional de Campinas precisa realmente ter essa atenção, vocês
analisam sob  ângulos  que  exigirá  dos  vereadores  dessa  Casa,  sob  o  comando do
presidente Marcos Bernardelli, atenção que os munícipes, principalmente os munícipes
de baixa renda, para atingir esse fim social que o projeto apresenta exige e exigirá um
estudo mais aprofundado dos próprios vereadores da Casa.
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Eu quero passar ao vereador Carlão do PT e ao vereador Jorge Schneider, caso
queiram, fazer suas considerações.

Vereador Jorge Schneider.

SR. VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Senhor presidente, quero dar um bom-
dia ao secretário Santoro e à sua equipe, também ao secretário Vinícius, ao vereador
Carlão do PT e ao senhor também

Dizer que nós estamos em uma situação em que nós temos que, realmente,
olhar  por  aqueles  que  mais  necessitam  porque  nós  estamos  mexendo  com
empreendimentos da área mais vulnerável da nossa sociedade, então, nós precisamos
que haja uma entende único do governo municipal.

Eu sugiro até aos secretários que eles se encontrem e tirem essas dúvidas em
um encontro, mesmo, para que não tenha essa dupla interpretação porque nós não
podemos… nós temos a responsabilidade de dar fiscalização, mas também temos a
responsabilidade de viabilização dos projetos em Campinas.

Então, peço aos secretários para que façam um encontro entre eles, que haja
um  entendimento  e  passe  para  o  nosso  presidente  a  posição  exata  do  governo
municipal porque nós precisamos, sim, incentivar  a  moradia  popular, nós precisamos
incentivar  aqueles  que  estão  aguardando  há  tanto  tempo  a  sua  residência  para
viabilizar  isso  em Campinas,  mas também temos a responsabilidade de faze-lo  de
forma correta.

Quero dar parabéns aos dois, cada um olhando pelo seu ângulo, mas nós temos
que achar o ponto comum. Obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  LUIZ  CIRILO:  Agradeço,  vereador  Jorge
Schneider.

O seu som, para nós aqui na Câmara Municipal, estava um tanto quanto baixo,
dá  para  ouvir,  evidentemente,  de  forma,  mais  uma  vez,  brilhante,  a  colocação
enaltecendo,  principalmente que projetos como esse são de suma importância  e a
Câmara Municipal não pode se curvar para discutir no mais alto nível projetos como
esse. Então, parabéns.

Vereador Carlão do PT.

Eu quero, antes de passar a palavra para o vereador Carlão do PT, mais uma
vez  registrar…  veja,  o  vereador  Rodrigo  da  Farmadic  conseguiu  fazer  novamente
contato com a Casa, já havia citado a presença do vereador, vejo que ele deve estar
em veículo, está se locomovendo, razão pela qual, caso caia o sinal, ficam feitas as
considerações da presença do vereador Rodrigo da Farmadic.

Vereador Carlão do PT.

SR.  VEREADOR  CARLÃO  DO  PT:  Bom  dia,  senhor  presidente.  Bom  dia,
vereadores. Bom dia, secretario. 
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Eu estou sem máscara porque estou participando da audiência pública aqui na
Câmara Municipal, no gabinete.

Mas  eu,  senhor  presidente, eu  concordo  com  o  secretário  Santoro,  no
argumento que ele utilizou, porque nós temos vários empresários em Campinas muito
sérios, mas nós temos também os oportunistas. 

Então, nós precisamos, nessa lei, colocar um dispositivozinho que só receberão
os benefícios aqui na faixa 3 desde que comprovem que a demanda é demanda de
interesse social.  Então,  nós precisamos ter um controle  porque nós já  vimos  essa
história acontecer em Campinas, de empresários apresentarem o projeto na prefeitura
como empreendimento de interesse social, na região de Barão Geraldo tem alguns,
depois você vai lá olhar e não tem nada de interesse social e eles acabam driblando a
legislação. 

Então, nós precisamos ter um dispositivo para que a gente possa controlar e
poder garantir que a gente não vá ser lesado por aquelas pessoas mal-intencionadas.

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

Quero  registrar  aqui  que  o  vereador  Jorge  Schneider  já  havia  avisado
anteriormente.  Ele  tem  um  compromisso  assumido  anteriormente,  então  ele,  a
qualquer  momento,  pode  ser  ausentar,  mas  ficam  já  feitas  as  considerações  ao
vereador Jorge Schneider.

E lembrando a todos que o objetivo da audiência pública é exatamente esse: é
levantar um problema, é discutir a fundo um projeto de lei.

E  eu,  que  sou  vereador  desta  Casa  há  muitos  anos,  confesso  que  me
surpreendo com a importância dessa 20ª Audiência Pública, onde pensamos igual, mas
interpretamos,  em  um  determinado  momento,  ângulos  diferentes  com  o  objetivo
comum de resolver. De alguma maneira, quero ser otimista em falar — quem sabe um
dia — sanar o problema da habitação popular na cidade de Campinas.

Então, eu quero agradecer muito ao secretário Carlos Santoro, quero agradecer
muito  ao  presidente  da  Cohab,  Vinícius  Riverete,  destacar  aqui  a  presença  dos
vereadores Jorge Schneider, vereador Carlão do PT e vereador Rodrigo da Farmadic,
estender  os  cumprimentos  à  Fernanda,  à  Sonia  e  à  Ester(F),  que  auxiliaram  a
condução dos trabalhos direcionados lá da Secretaria de Urbanismo.

E dizer a todos que esse assunto não para, a discussão não termina hoje, esse
é o  objetivo  da  audiência  pública,  é iniciar  um processo de  reflexão  permitindo  a
participação  da  população,  infelizmente  hoje  de  forma  virtual  em  razão  dessa
pandemia, que assola o planeta Terra e nós aqui não somos uma ilha isolada, nós
devemos ter a cautela de preservar a vida humana, mas com os links, com os canais
de comunicação abertos para a população participar.
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Eu tenho, como presidente, o dever de informar a todos que aqueles que estão
nos acompanhando pela TV Câmara poderão enviar  questionamentos à presidência
desta Casa, que, em ato contínuo, o presidente encaminhará aos secretários: Carlos
Santoro  e  ao  presidente  da  Cohab,  Vinícius  Riverete,  para  que  eles  possam fazer
considerações e a gente quem sabe, se houver necessidade, melhorar o projeto.

Porque a habitação popular de Campinas,  é um problema que dura... que já
perdura  há  muitos  anos.  Foi  essa  Administração,  que  foi  o  estopim  desse  caos.
Infelizmente a população cresceu, houve um crescimento de forma desorganizada, o
estado  federativo,  o  estado  de  São  Paulo  tem  uma  parcela  muito  grande  nessa
numeração  negativa,  que  é oferecida  à  população  e  ficamos  nós  aqui  com  essa
obrigação  agora  como  homens  públicos,  como  agentes  e  políticos  com  essa
responsabilidade  que,  se  Deus  nos  iluminar,  encontraremos  um  caminho  muito
próximo daquilo  que  se  espera  para  que  possamos dar  dignidade  às  pessoas  que
realmente precisam de uma habitação.

Ficam aqui meus cumprimentos a todos e eu declaro encerrada a 20ª Audiência
Pública da Câmara Municipal de Campinas de forma virtual.

– Audiência encerrada às 10 horas e 20 minutos.

[fim da transcrição]

LUIZ CIRILO

PRESIDENTE
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