
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TRANSCRIÇÃO DA 28ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2020, REALIZADA EM 15 DE
DEZEMBRO, TERÇA-FEIRA, ÀS 10H50, EM AMBIENTE VIRTUAL, POR MEIO DO
SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS,

PARA DISCUTIR O PRE 14/2019, PROCESSO 231.498, DE AUTORIA DO
SENHOR LUIZ ROSSINI E OUTROS VEREADORES, QUE "ALTERA O ART. 245

DA RESOLUÇÃO Nº 842, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009".
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Transcrição da 28ª Audiência Pública de 2020, realizada em 15 de dezembro, às 10h50,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

Legenda:

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

-- interrupção da fala

Aviso:

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

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

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

[início da transcrição]

SR.  PRESIDENTE VEREADOR LUIZ  CIRILO:  Passamos  a  analisar,  então,
agora,  na  28ª  Audiência  Pública,  o  projeto  de  autoria…  projeto  de  resolução  de
autoria… Projeto de Resolução 14/2019, de autoria do vereador Luiz Rossini, vereador
Antonio Flôres, vereador Campos Filho, vereador Carlão do PT, vereador Cidão Santos,
vereador  Gilberto  Vermelho,  vereador  Gustavo  Petta,  vereador  Jorge  da  Farmácia,
vereador Jota Silva, vereador Juscelino da Barbarense, vereador Luiz Cirilo, vereador
Paulo Haddad, vereador Pedro Tourinho, vereador Permínio Monteiro, vereador Pastor
Elias Azevedo, vereador Rodrigo da Farmadic e vereador Rubens Gás.

Eu peço ao vereador Zé Carlos que gentilmente compareça aqui no trabalho da
comissão para que possa presidir esse projeto, haja vista que eu sou o autor, também
subscrevo junto a esse importante [ininteligível] que altera o artigo 245 do projeto de
resolução desta Casa.

[Trecho sem áudio] os trabalhos aqui e resolver o problema.

Quero agradecer muito a presença do vereador Zé Carlos, que é membro titular
da Comissão de Legalidade e presidente da Comissão de Política Urbana, mas, por ora,
então nós temos o vereador Luiz Rossini que poderia, em tese… eu posso presidir e o
vereador Luiz Rossini então discutir.

Esse projeto, ele, mais uma vez, ele altera o artigo 245, que passa a ter a
seguinte redação:

“Art. 245 - Finda a legislatura, arquivar-se-ão os projetos e propostas de
emenda  à  Lei  Orgânica  do  Município  que  ainda  se  encontrarem  em
tramitação, com pareceres ou sem eles, salvo as:

I - de iniciativa do Prefeito Municipal; 
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II - de iniciativa popular.

Art. 2º Altera o parágrafo 1º, para parágrafo único e revoga os demais
parágrafos do art.  245 da Resolução nº 842, de 18 de dezembro de
2009.”

Então passa ter, acrescentar o parágrafo único no artigo 245: “Parágrafo único:
A requerimento de qualquer vereador, a proposição poderá retornar sua tramitação
ordinária em um prazo de 180 dias, a contar do início da Legislatura seguinte”.

Então ficou… esse projeto é subscrito pelo vereador Luiz Rossini e assinado por
um número significativo de vereadores, se constata a olho nu aqui vários vereadores
assinando.

Eu passo ao vereador Luiz Rossini, se ele poderia tecer algum comentário do
presente projeto de lei.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Claro, senhor presidente. 

Cumprimentar  também  os  vereadores  que  chegaram  posteriormente,  o
vereador Zé Carlos, o vereador Permínio Monteiro, vereador Filipe Marchesi.

A exemplo do que ocorre já em outras Casas de lei, Assembleia Legislativa,
Câmara Federal, quando se encerra o mandato, as duas Sessões Legislativas, se tem
um projeto de um vereador que não foi reeleito, esse projeto ele vai automaticamente
para o arquivo.

A gente tem visto que esses projetos... eles ficam, no nosso caso, até hoje, eles
ficam na Câmara, e são colocados muitas vezes na pauta, anos depois até, sem a
presença do vereador autor, sem ele poder fazer a defesa.

E  nós entendemos que se é um projeto  de interesse do vereador,  ele  tem
instrumentos, inclusive o artigo 144 do Regimento, que pode pedir que ele coloque em
votação, independentemente de ter ou não parecer das comissões, ainda que seja com
vistas de vereador. Então existem instrumentos que dão ao vereador autor do projeto
a possibilidade dele colocar o projeto em votação no exercício do mandato.

Então é um ato que acontece com outras Casas de lei, isso não acontecendo
esses projetos automaticamente são arquivados. Esse artigo que a gente coloca agora
coloca uma exceção, porque algum vereador em mandato poderá requerer que esse
projeto, em vez de ficar arquivado, volte a tramitar. Ele teria seis meses do início da
nova legislatura para fazê-lo.

Eventualmente  um vereador  não  reeleito,  que  tem uma proposta  que  julga
interessante, que ainda não foi votada, ele pode procurar um vereador do seu partido
ou qualquer vereador, e se esse vereador ou mandato achar que é importante voltar a
tramitar, ele requer que o projeto volte à tramitação.

Para evitar o que a gente… esse ano a gente fez muito isso por causa dessa
mudança do Regimento que foi feita lá atrás. Nós tivemos uma lista de projetos de
vereadores  que  não  são  mais  vereadores  atuais,  que  vem  para  a  pauta  e,
sumariamente, a maioria deles acabam sendo rejeitados. 
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Então seria uma maneira de você adotar uma sistemática que é adotada já pela
maioria das Casas de lei, definindo como que deve ser dada a tramitação do projeto.
Lembrando  que  o  vereador,  no  exercício  do  mandato,  ele  tem  instrumento  para
solicitar que o seu projeto possa ser votado.

Então  essa  é  a  intenção  dessa  proposta,  senhor  presidente  e  senhores
vereadores.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO:  Eu agradeço ao vereador Luiz
Rossini.

Até com um gesto de mão, com o polegar, eu consulto o vereador Professor
Alberto, vereador Rodrigo da Farmadic, se tudo em ordem, podemos prosseguir. Não
há maiores dúvidas, né?

Quero lembrar a todos que nos acompanham pela TV Câmara que qualquer
questionamento,  pergunta,  crítica,  sugestão,  elogio,  pode  ser  feita  através  do
Facebook, pode ser feita através do WhatsApp. O telefone é 19 o DDD, 9.7829-3776 —
19, o DDD, 9.7829-3776 — ou pelo site www.campinas.sp.leg.br.

Quero, então, com isso, declarar encerrada a 28ª Audiência Pública.

– Audiência encerrada às 10 horas e 58 minutos.

[fim da transcrição]

SR. VEREADOR LUIZ CIRILO

PRESIDENTE
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