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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: Já abro, então, a 29ª Audiência
Pública.  Projeto  do  prefeito  municipal,  que  “dispõe  sobre  a  aprovação  responsável
imediata, na forma que especifica”.

Eu consulto a Mesa se o secretário Carlos Santoro continua linkado. Então, nós
precisamos  agora  ter  o  canal  aberto  para  o  secretário,  secretário  Carlos  Augusto
Santoro, secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, se nós podemos, então,
discutir o PLC 8/2020, que “dispõe sobre a aprovação responsável imediata, na forma
que especifica”. Se ele puder, então, entrar e linkar.

Ele está linkado?

SRA. FERNANDA VILLAÇA: O áudio está ligado.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR LUIZ  CIRILO:  Parece  que  nós  já  temos  o
áudio, eu não estou vendo o visual.

SRA. FERNANDA VILLAÇA: Luiz Cirilo, está ouvindo?

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO:  Estou ouvindo, mas ainda não
estou vendo. Eu não estou... Eu só estou ouvindo.

É a Fernanda que está falando?

SRA. FERNANDA VILLAÇA: É. Vê se voltou o vídeo.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Agora voltou.

SRA. FERNANDA VILLAÇA: Voltou, voltou.

Ah, agora sim.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO:  Eu quero então... inicialmente
quero  cumprimentar  o  meu  secretário,  nosso  secretário  municipal  Carlos  Augusto
Santoro, secretário municipal de Planejamento e Urbanismo; a diretora, a Sonia; quero
cumprimentar a Fernanda; sempre bom revê-los.

Eu estou aqui com o link aqui tirando a imagem, eu estou vendo que tem um
homem, uma pessoa do sexo masculino, mas eu não consigo identificar. Quem…?

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É o Rodrigo.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Quem?

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É o Rodrigo.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Rodrigo, tudo bem? Muito bem-
vindo à presente audiência pública.

É  que  nós  temos  aqui  uma imagem aqui  no  meu monitor,  eu  não  consigo
identificar o semblante da pessoa.

Mas, então, secretário, eu lhe passo já a palavra que possa expor, tecer algum
comentário sobre o presente Projeto de Lei Complementar 8/2020.

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: Bom dia, presidente. Mais uma vez uma
satisfação de estar participando aí junto com a minha equipe. Modificações aí para o
Plano Diretor e adequações e evolução da nossa cidade em termos de planejamento
urbanístico.

O projeto ARI é uma legislação já desenvolvida por nós em 2015 e que ela teve
um grande sucesso que ela é autogerida pelo empreendedor, pelo proprietário, pelo
executor, como disse, que então delega a ele a execução plena sem análise para o seu
projeto.

É um livre arbítrio de fazer sobre empreendimentos também de pequeno porte,
vamos dizer assim — hoje não se fala mais em porte — mas, naquela época limitado aí
a várias situações. Uma delas é que ele não tenha licenciamento ambiental, porque
não precisa; e que ele tenha as dimensões de cada zoneamento [ininteligível].

O  que  esse  projeto  novo  traz  é  a  adequação  do  ARI  dentro  agora  do
zoneamento novo proposto, e que a tipologia, o tamanho da tipologia é estabelecida
pelo zoneamento. Então, é uma Zona Mista 1, as tipologias até 1.500 [m²] e na Zona
Mista 2, até 2.500 [m²]. Isso não inclui as verticalizações, com exceção das unidades
habitacionais isoladas que podem chegar a 3 [m²], 4,5 [m²]. Então, ele é válido para
galpões, ele é válido para edifícios isolados, ele é válido para unidades habitacionais
verticais  até  três  pavimentos,  como  ele  também  agora  vai  ser  válido  para
loteamento...  para  —  perdão  —  condomínios  de  casas,  desde  que  seja  unidade
unifamiliar.

Então, essa mudança…

Institucionais também, todas…
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Antes era limitada a 500 [m²], 1.000 [m²] e 1.500 [m²], hoje agora aqui limita,
pela lei nova, é na Zona Mista 1 todas as tipologias até 1.500 [m²] e enquadrou na
Mista 2 até 2.500 [m²].

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Nas demais [inaudível].

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: Nas demais também.

E  logicamente  tem  outras  condicionantes,  a  gente  pode  precisar  de
[ininteligível], mas é mais uma evolução de autonomia ao empreendedor, ao investidor
para  a  construção,  vamos  dizer  assim,  mais  rápida,  mais  singela,  dependendo
praticamente nada do Município, tem [ininteligível]. Ela é feita a posteriori da execução
do empreendimento é que a Prefeitura vai questionar. Em caso de dúvida eles têm
plena consulta aqui. Enfim, permanece todos os pré-requisitos da Lei do ARI anterior
de 2015.

Eu acho que hoje nós já temos — não é, Sonia? — coisa de 800 projetos mais
ou menos?

SRA. SONIA MARIA DE PAULA BARRENHA: Sim.

SR.  CARLOS  AUGUSTO  SANTORO:  Todos  feitos  pelo  ARI.  Então,  quanto
empreendimento nós tiramos da frente  que foi  feito por autogestão e o Município,
então, concede essa autonomia por parte do empreendedor, tá?

Sonia, complete, por favor. E vocês também.

SRA. SONIA MARIA DE PAULA BARRENHA: E lembrando — não é? — que
para não  engrupir, nós temos o ARI tanto físico como o ARI  online. E agora com a
pandemia também, é bom citar, houve a procura, aumentou muito — não é? — porque
as pessoas não podem mais sair e etc, e aumentou muito as solicitações através do
ARI.

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: O procedimento é simplificado.

Perdão.

SRA. SONIA MARIA DE PAULA BARRENHA: Não, não.

SR.  CARLOS  AUGUSTO  SANTORO:  Ele  entra  com  o  projeto  básico,  o
Município não analisa e coisa de dois a três dias, no máximo, ele já recebe o alvará de
execução.

SRA. FERNANDA VILLAÇA:  Uma coisa importante, Santoro, é que ao longo
desses cinco anos de aplicação do ARI, a gente identificou algumas necessidades de
ajuste de procedimento que esse projeto está fazendo também como, por exemplo, a
substituição de projetos que é permitido pelo código de obras, mas no projeto inicial
do ARI não tinha essa previsão. Então, nesses cinco anos a gente viu a necessidade
também de ajustar alguns procedimentos também com propostas desse projeto de lei.

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: Para ficar claro o que a Fernanda disse, o
é  seguinte:  imagine  que  vocês  entrem  com  um  projeto  ARI  com  800  metros
quadrados, permitir… está tudo correto, mas no meio do caminho, o seu terreno é
grande, tem dois mil metros quadrados, fala: “Poxa vida, eu gostaria, na verdade, de
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aumentar pouquinho, vou passar para 900”, então ele tem a possibilidade de voltar
aqui, reapresentar esse projeto, passar para 900 e a vida continua. Está certo? Ele não
pode é construção em local não adequado,  [ininteligível]  e,  logicamente, ele fazer à
revelia desse aumento, que daí é considerado como construção não licenciada, ele não
pediu permissão para isso. 

Então, o que nós estamos... é importante o que a Fernanda colocou, ele tem o
livre arbítrio de vir aqui modificar esse projeto: “Eu quero construir  um pouquinho
mais”, está dentro do direito dele ainda, ele reapresenta esse projeto no ARI e recebe,
então, autorização, agora, para 900 metros quadrados.

Diga, Rodrigo, você quer comentar alguma coisa? Fique à vontade.

SRA. SONIA MARIA DE PAULA BARRENHA:  É isso mesmo, entendeu? O
bom disso é que agora, no novo ARI então pode substituir o projeto para dentro do seu
[ininteligível]. É isso.

SR.  CARLOS  AUGUSTO  SANTORO:  É isso,  presidente.  Nós  pedimos,  em
franca lucidez,  que nossos vereadores,  e a  Câmara,  sempre proativos para com a
cidade de Campinas e com esta administração como um todo, então, reanalise e nos
dê, a bom termo, a aprovação desse empreendimento… dessa proposta  legislativa,
dessa  proposta  executiva,  legislativa,  para  que  a  gente  possa,  então,  dar
prosseguimento  e  aumentar  a  amplitude  desse, vamos  dizer,  predicado  de  ser
autônomo em fazer empreendimento sem [ininteligível]. Tá bom? 

Muito obrigado, mais uma vez, vereador Luiz Cirilo, presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Eu agradeço, então, por ora, o
secretário, os diretores do departamento de Urbanismo, Planejamento e Urbanismo do
município de Campinas.

Eu quero já passar a palavra, caso queiram fazer dela uso, os vereadores que
estão lincadas neste momento. Quero destacar aqui a presença do vereador Professor
Alberto,  vereador  Luiz  Rossini  e  vereador  primeiro-secretário  vereador  Rodrigo  da
Farmadic. Quero passar a eles caso queiram fazer qualquer exposição. 

Nós estamos, neste momento, discutindo a 29ª audiência pública que trata do
PLC  8/2020,  que  "dispõe  sobre  a  aprovação  responsável  imediata,  na  forma  que
especifica". 

Vereador Luiz Rossini.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI:  Eu quero cumprimentar o nosso secretário
Santoro, a sua equipe, a Sônia, a Fernanda. Eu não reparei quem está com ele do lado
ali, tem alguém de máscara.

Mas é o seguinte,  eu acho que o projeto da ARI já foi um grande avanço no
sentido de agilizarmos as tramitações, aprovações e empreendimentos na nossa cidade
dentro das limitações que foram colocadas, já, na lei.

Acho que o estado precisa retomar a confiança no cidadão e o cidadão de bem,
ele tem que mostrar que deve gozar dessa confiança.

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
5 de 7 C

M
C

T
R

A
20

20
00

02
9

Assinado com senha por LUIZ HENRIQUE CIRILO.
Documento Nº: 64484-5805 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=64484-5805

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 29ª Audiência Pública de 2020, realizada em 15 de dezembro, às 10h59,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

Eu lembro que na audiência pública que a gente fez para discutir esse projeto lá
atrás eu fiz uma menção a um amigo meu… filho de um amigo meu, na verdade, que é
construtor nos Estados Unidos e ele me disse que lá, no estado, na cidade onde ele
vive, ele quer fazer algum empreendimento, ele vai na prefeitura e fala: “Olha, quero
construir alguma coisa assim”, a prefeitura e fala: “Tá bom, está aqui, você tem que
observar… Está autorizado, observe essas regras aqui”, e cara já saí de lá e olha nas
regras. É claro que se ele descumprir qualquer das regras… a ação do estado lá é
pesada, mas em um primeiro momento há essa, vamos dizer, essa confiança. Aqui nós
temos os engenheiros e arquitetos que têm até uma responsabilidade ética junto aos
seus conselhos.

Então, na medida em que a gente vai criando essa relação de responsabilidade
e confiança, eu acho que a gente consegue agilizar, destravar as coisas e a gente tem
que confiar inclusive na competência ética desses profissionais.

Eu acho que essas propostas já pela experiência realizada, elas avançam no
sentido de tornar o procedimento ainda mais seguro e mais célere. 

Então, quero cumprimentar e parabenizar o secretário e a sua equipe porque a
gente precisa evoluir nesse sentido na nossa sociedade. O Estado não abre mão da sua
responsabilidade de fiscalizar,  ditar  normas e definir  o regramento,  mas,  por outro
lado, evita, às vezes por questão de volume até, e a gente sabe que a limitação do
quadro  de  pessoal  de  análise,  ainda  que  você  esteja  informatizando,  o  processo
dificulta  isso,  mas  que  a  gente  retarde  demais  a  aprovação,  muitas  vezes,  de
empreendimentos que sem grande complexidade. Eu acho que a lei já prevê os casos
que precisam ter a análise e assim os procedimentos que mereçam mais tempo, mas
para esses outros casos, a gente tem que liberar o mais rápido possível. Eu acho que o
projeto que aprimora isso, então quero cumprimentar o secretário e sua equipe.

Era isso, senhor presidente.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  LUIZ  CIRILO: Agradeço  ao  vereador  Luiz
Rossini,  eu já,  com o polegar  também, eu quero perguntar  ao vereador  Professor
Alberto  se  se dá por  satisfeito;  vereador  Luiz  Rossini,  de forma muito  concisa,  de
forma muito serena… vereador Professor Alberto sinaliza que tudo em ordem; vereador
Rodrigo da Farmadic também; eu me sinto contemplado, inclusive, com a observação
muito apropriada que o vereador Luiz Rossini faz sobre o tema. 

Lembro  a  todos  que o canal  está  aberto  de comunicação  com a população
através do WhatsApp: (19) 97829-3776; e pelo site: www.campinas.sp.leg.br.

Eu pergunto, através de um gesto, de uma sinalização com o polegar, se sinal
de positivo, se o secretário quer fazer alguma observação? Está tudo em ordem? Tudo
tranquilo? Secretário Carlos Santoro?

SR. CARLOS AUGUSTO SANTORO: [falha na transmissão] a participação dos
vereadores,  a  lucidez proposta, como o presidente já  disse, com relação ao nosso
vereador  Luiz  Rossini,  é isso  mesmo,  nós  estamos  em  um  certame  de  todas  as
prerrogativas, então põe as condicionantes e não tem [falha na transmissão] portanto
é um empreendimento [falha na transmissão] intervenção nesse sentido, ele tem uma
limitação de área construída, ele tem segmentos legais, ele tem um regramento como
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o vereador  Luiz  Rossini  também colocou  [falha na  transmissão] se  houver  alguma
discrepância, tem uma ação forte de lei já aprovada por conta de vocês e eles têm a
plena liberdade, a qualquer momento [ininteligível] depois ele tem o CCO que pode ser
feito única e exclusivamente através de fotos.

Então isso dá uma agilidade tremenda a pequenos empreendimentos como a
cidade [ininteligível].

Agradeço muita a compreensão e a determinação de vocês. Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR LUIZ CIRILO: Bom, eu quero, mais uma vez
então [falha na transmissão] a todos que nós estamos agora aproximando-se do final
da 29ª Audiência Pública, onde a Câmara Municipal de Campinas inicia um processo de
discussão do Projeto  de Lei  Complementar  8/2020,  contando com a presença dos
vereadores Professor Alberto, vereador Luiz Rossini e vereador Rodrigo da Farmadic.

Quero nesse momento agradecer a participação,  a disposição que tiveram à
Fernanda  e  ao  Rodrigo,  funcionários  de  carreira  de  forma  exemplar,  sempre
contribuindo com os anseios da sociedade, através dos seus préstimos. Nesse mesmo
ato  cumprimentar  a  nossa  diretora  da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e
Urbanismo, a Sonia e, por derradeiro, nosso amigo, amigo desta Casa, o secretário
Carlos Augusto Santoro, que expôs o presente Projeto de Lei Complementar 8/2020.

Ficam os cumprimentos e estendo aos demais funcionários da  Secretaria de
Planejamento e Urbanismo, secretaria  esta fundamental,  que tem projetado e tem
contribuído  com o crescimento da nossa cidade. Ficam os cumprimentos então e, ao
mesmo tempo, eu encerro a 29ª Audiência Pública.

Muito obrigado.

– Audiência encerrada às 11 horas e 14 minutos.

[fim da transcrição]

Luiz Cirilo

PRESIDENTE
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