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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 CARMO LUIZ: Boa tarde a todos.

Agradeço mais uma vez a presença de todos os vereadores, todos os presentes,
vereadora,  e  declaro  aberta  a  10ª  Audiência  Pública  da  Comissão  Permanente  de
Legalidade, que será realizada através... está sendo realizada através do sistema de
deliberação remota, a fim de debater o PLC 11/2021, o processo 233.263, de autoria
do Prefeito Municipal, que altera o inciso XVIII do Art. 37 da Lei Complementar nº 189,
de 08 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o Plano Diretor Estratégico do município de
Campinas".

Mais  uma  vez  agradeço  a  presença  de  todos,  gostaria  de  agradecer
especialmente, além de todos, os que participarão efetivamente desta audiência, o
nosso  querido  secretário  Rogério  Menezes,  secretário  do  Verde,  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável — obrigado, Rogério, pela sua presença —; cumprimento
também a coordenadora de Fiscalização Ambiental,  a  senhora Heloísa Fagundes —
obrigado, Heloísa, por estar conosco.

Assim como na audiência anterior, gostaria de fazer o mesmo processo: passar
a palavra para o nosso secretário e para a Heloísa, que fará a exposição técnica, e na
sequência eu abro para as perguntas dos vereadores e também o público, do mesmo
jeito, no telefone — se vocês puderem disponibilizar para nós, o telefone da TV Câmara
—… o telefone aqui da TV Câmara é o 97829-3776, eu vou repetir 97829-3776, mande
sua pergunta, participe. 

Como eu disse, você... para nós… a sua audiência para nós é sinal de grande
prestígio para o nosso trabalho, para todos nós que estamos aqui.

Então,  secretário  Rogério  Menezes,  por  favor,  tem  a  palavra  para  tratar  a
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respeito do PLC 11/2021.

SR. ROGÉRIO MENEZES: Boa tarde, vereador Carmo Luiz; boa tarde a todos
que nos assistem, todos e todas que nos assistem pelas redes sociais; a TV Câmara
sempre  presente;  e  cumprimentar  imediatamente  os  vereadores  aqui  presentes...
muito importante os senhores vereadores estarem dedicando o seu mandato para o
fortalecimento  da  legislação;  e  isso  hoje  trazemos  alguns  pontos  relacionados  à
questão ambiental. 

Então muito obrigado mesmo pela parceria com vocês e pela presença. 

Vereador  Luiz  Cirilo;  vereadora  Debora  Palermo; vereador  Paulo  Bufalo;
vereador Cecílio Santos — em um segundo momento eu vou falar um pouco sobre o
que me pediu o vereador Cecílio Santos —; vereador Paulo Gaspar... Acho que esses
são os vereadores presentes; os nossos cumprimentos também ao presidente desta
Casa, o vereador Zé Carlos. 

Queria inicialmente... uma breve introdução, depois vão nos falar os técnicos da
Secretaria  do  Verde.  Em  um  primeiro  momento,  nós  vamos  ouvir  o  Leandro  da
Coordenadoria de Tecnologia e Informações do CePeA da Secretaria do Verde, que vai
falar  especificamente  sobre  o  primeiro  PL;  depois  a  Heloísa  Fagundes,  que  é  a
coordenadora  de  fiscalização  ambiental  que  vai  falar  sobre  o  segundo  PL  que  diz
respeito às regras para fiscalização em Campinas.

Então nós vamos aqui  trazer  de  imediato  apenas  uma introdução para que
vocês  entendam  do  que  se  tratam  as  duas  audiências  públicas.  A  primeira  e  a
segunda, estamos aqui na primeira tratando aqui do PLC 11/2020, foi uma proposta de
alteração da redação a respeito da divulgação das informações de áreas identificadas
pela  Companhia  Ambiental  do  Estado  de  São  Paulo,  Cetesb,  como  sendo  áreas
contaminadas, bem como o procedimento técnico para acessá-las e analisá-las junto à
base de dados municipal.

Em breves palavras, o que ocorreu nessa proposta de mudança do artigo é que
a gente tinha uma previsão no Plano Diretor que acabou deixando na obrigatoriedade
de o poder público municipal a repetir o trabalho realizado pela Cetesb. Isso não é--

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Secretário--

SR. ROGÉRIO MENEZES: Pois não.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Desculpa cortar você. É que a
TV Câmara…  você cortou a imagem, você acho que  apertou algum botãozinho que
deve ter cortado a sua câmera. 

Você quer dar uma olhada?

SR. ROGÉRIO MENEZES: Deixa eu verificar aqui o que é que aconteceu.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: É,  vê.  Nós  estamos ouvindo
você, mas nós não estamos vendo você.

SR. ROGÉRIO MENEZES: Entendi. Será que destravou agora?

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Agora sim. Você voltou. Estamos
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todos vendo de novo. Pode continuar, tá bom?

SR.  ROGÉRIO MENEZES: Então,  me desculpe.  A  tecnologia  sempre  a  nos
derrubar, não é, vereador Carmo Luiz?

Mas o que eu estava falando é que a gente está propondo a alteração de um
artigo do Plano Diretor que fazia referência às informações sobre áreas contaminadas.
Por quê? Não faz sentido que cada município paulista monte uma base em paralelo à
base de informações da Cetesb porque é a Cetesb o órgão estadual, a responsável,
que atribuição legal para fazer a informação oficial sobre as áreas contaminadas. As
áreas  contaminadas  de  Campinas  devem  ser  disponibilizadas,  sim,  no  sistema
municipal, mas diretamente remetendo à informação oficial, que é a informação da
Cetesb. 

Quando você cria, dá um comando para que seja digitalizado no GeoAmbiental
Campinas,  que esteja disponibilizada uma nova base,  que a gente tenha que ficar
relançando essa informação, você gera riscos, risco de na digitalização o técnico errar
a informação e você ter uma informação da Cetesb que conflite com a informação
municipal. 

Então, não há necessidade — a redação deixou isso, infelizmente, de forma
incorreta na primeira que nós votamos, que vocês votaram, foi um erro, um deslize,
realmente,  o  que  aconteceu —,  não  há  necessidade  de  a  gente  ficar  fazendo  um
retrabalho, destinando hora técnica para ficar recolocando essa informação quando a
gente pode ir no próprio sistema da prefeitura, clicou e vai direto para o sistema da
Cetesb. Isso, mais ainda nos últimos anos, pós a aprovação do nosso Plano Diretor,
que  Cetesb passou  a  atualizar  e  disponibilizar  toda  essa  base  de  dados  de  áreas
contaminadas. 

Então, mais ainda, se a informação está amplamente disponível no portal da
Cetesb, não faz sentido a gente criar uma informação paralela que está sujeita a erros,
por simples erros de digitação, e alguém pode consultar a base da prefeitura e tirar
uma conclusão, isso pode estar recorrente de algum erro na introdução da informação
no sistema, não há necessidade. A pessoa vai ter o ponto na prefeitura, que ela vai
clicar e já vai remeter ela diretamente para a última informação atualizada do Portal da
Cetesb.  É isso que está  sendo corrigido com esse PL,  especificamente esse artigo
ligado ao banco de dados de áreas contaminadas.

Para vocês entenderem com mais propriedade e não restar nenhuma dúvida, eu
vou passar agora para o Leandro, que é o nosso coordenador da Coordenadoria de
Tecnologia e Informação, da Seteia(F),  da Secretaria do Verde, que vai passar uma
breve apresentação esclarecendo como isso funciona porque é bom, nas audiências
públicas, que a gente consegue também ter esse papel de esclarecer a população com
a audiência da TV Câmara, com a participação dos vereadores, para que entenda como
funciona o assunto de áreas contaminadas. Então, acho que é bom a gente, apesar
dessa minha breve e sintética informação, a gente poder esclarecer o assunto por
completo. 

Peço compartilhamento da tela, a apresentação, e consulto se o Leandro está
entre  nós  ou  própria  coordenadora  nossa  de  Fiscalização,  Heloísa,  também.  Se
preferirem compartilhar, fiquem à vontade. Fico aqui no aguardo porque eu não estou
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no  mesmo  local  deles.  Façam  o  compartilhamento  e  eu  volto  para  introduzir  a
próxima… acho que vão fechar essa audiência e vão abrir a terceira audiência e a
gente fala da lei da fiscalização ambiental. 

Por  enquanto,  muito  obrigado.  Muito  obrigado  e  parabéns  pela  condução,
vereador Carmo Luiz e a todos os vereadores presentes.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Secretário  Rogério  Menezes,
obrigado. Obrigado pela fala, pela presença, mais uma vez. 

E a Heloísa está dizendo que não consegue compartilhar a apresentação, é isso?
Tem uma apresentação, é isso, Heloísa? Abre o microfone para a Heloísa, por favor.

SRA. HELOÍSA FAVA FAGUNDES: Oi, boa tarde. É Isso mesmo.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Boa tarde, Heloísa. Antes de--

SRA. HELOÍSA FAVA FAGUNDES: Eu coloco aqui--

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ:  Cumprimentar  você,  Heloísa,
obrigado; a Ângela Guirao, obrigado pela presença; e o Leandro que já tinha sido
cumprimentado.

SR. LEANDRO PRADO MARTINS DA SILVA: Boa tarde, senhor presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Mas obrigado pela presença de
vocês, está bom?

SRA. HELOÍSA FAVA FAGUNDES: Obrigada, boa tarde.

SR. LEANDRO PRADO MARTINS DA SILVA: Senhor presidente, eu vou fazer
o compartilhamento da tela aqui. Cumprimentar o senhor, cumprimentar aqui a todos
os presentes, os vereadores, o secretário Rogério Menezes, a doutora Ângela Guirao, e
todos que estão nos acompanhando através das mídias sociais.

Se vocês me permitem, eu vou fazer o compartilhamento aqui, a pedido do
secretário, para que a gente possa elucidar um pouco mais o tema que a gente está
tratando aqui nessa tarde.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Então está bom. Só… antes de
você continuar, a Heloísa tinha falado de um compartilhamento de tela. É o mesmo ou
são diferentes? É outro, Heloísa?

SR.  LEANDRO PRADO MARTINS  DA  SILVA:  Acredito  que  são diferentes.
Acredito que eu tenho a apresentação aqui dela também. Se for pertinente e ela se
sentir à vontade eu posso depois fazer o compartilhamento para ela, caso ela não
consiga fazer esse compartilhamento.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ:  Combinado.  Está na mão de
vocês  aí  agora,  vocês  tocam  para  poder  abrir  os  questionamentos  que  forem
necessários, está bom?

SR. LEANDRO PRADO MARTINS DA SILVA: Ok.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Agora eu peço, por favor…
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SR. ROGÉRIO MENEZES: Só para esclarecer, vereador Carmo Luiz. O Leandro
vai  fazer  sobre o  primeiro  assunto:  áreas contaminadas  da  Cetesb e  mudança no
nosso… no artigo aqui do nosso Plano Diretor.

E depois,  fechada… encerrada essa Sessão da segunda audiência pública de
hoje, a gente partir para a terceira, aí a gente tem a participação da Heloísa.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Ah, ótimo.

SR. ROGÉRIO MENEZES: Se a Heloísa tiver dificuldade de compartilhamento,
o Leandro já se dispôs a ajudar.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Ah, então está bom, agora eu
entendi. Obrigado pela orienação, viu, secretário?

Com a palavra o Leandro, então. Obrigado, Leandro. Fica à vontade.

SR.  LEANDRO PRADO MARTINS  DA  SILVA:  Está  certo,  vamos lá.  Vocês
conseguem visualizar a minha tela? Aqui. Bom, a gente está falando aqui então sobre
esse PLC 11 de 2021, o Processo 233.263, vou passar aqui.

Então, a Lei Complementar 189 de 2018, que visa aí alterar o artigo 37 no
inciso VXIII. Então, lá no artigo 37 fala que… está escrito o seguinte trecho:

“São diretrizes gerais da Política Ambiental Municipal:

XVIII - atualização constante no Banco de Dados Georreferenciados do
Município das áreas identificadas pela Cetesb como contaminadas, bem como de seu
uso após a reabilitação.”

Então, como o secretário já havia adiantado, hoje a lei ela prevê que a gente
faça essa atualização do Banco de Dados Georreferenciados constantemente da lista
da Cetesb. Qual que é a nossa proposta aqui de alteração? A gente colocar o seguinte
trecho:  divulgação  — não a atualização  — a divulgação das  informações de áreas
identificadas  pela  Companhia  Ambiental  do  Estado  de  São  Paulo,  a  Cetesb,  como
contaminadas,  bem  como  do  procedimento  técnico  para  que  o  munícipe  ou  o
interessado consiga acessar essas informações e analisá-las junto ao banco de dados
municipal da Prefeitura de Campinas.

Então a Cetesb, desde 2009, ela tem essa lei, a 13.577, que prevê entre todos
os seus artigos, de forma bem resumida, que as empresas, o usuário, ele atualize a
questão das áreas contaminadas dentro do estado de São Paulo.

Então esse cadastro é feito pela Cetesb, ele se utiliza de várias outros meios de
apoio  para  poder  atualizar  esse  banco  de  dados.  Ele  faz  um  cadastro  de  áreas
contaminadas,  que é composto aí  por  várias  informações e  publicado aí  no Diário
Oficial.

Então,  tem  um  decreto.  Eu  vou  ler  aqui  o  artigo:  “Os  Planos  Diretores
Municipais e respectiva legislação de uso e ocupação do solo sempre deverão levar em
conta as áreas com potencial ou suspeita de contaminação e áreas contaminadas”. Aí
sob risco confirmatório e áreas reabilitadas, todas essas áreas elas são publicadas aí
no Diário… na relação de áreas contaminadas da Cetesb.
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Conforme  eu  tinha  mencionado,  é  competência,  então,  da  Cetesb  essas
diretrizes  e  procedimentos  para  gerenciamento  e  divulgação  dessas  áreas
contaminadas. Hoje a lista da Cetesb de 2020, que é a lista mais atualizada, ela tem
6.434  pontos  de  contaminação  no  estado  de  São  Paulo  inteiro,  no  município  de
Campinas  são  171  áreas  declaradas  contaminadas  em  diferentes  estágios  de
contaminação.

Hoje, conforme o secretário mencionou, o DataGEO, que é um órgão ligado à
Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, ele faz a divulgação desde 2018 dessa lista
de  áreas  contaminadas,  então  ele  vai  lá,  ele  pega  a…  área  por  área  e  faz  uma
espacialização desses dados de forma com que o usuário tenha facilidade de acessar
essa informação. Então, ele é um WebGIS de divulgação oficial desses dados do estado
de São Paulo, o DataGEO.

Aqui  eu  coloco  para  vocês  um  pouco  da  interface  desse  programa  que  é
intitulado como DataGEO. Então, assim que você entra e você fazendo uma pequena
pesquisa digitando áreas contaminadas, de forma bem simples, vai aparecer essa tela
onde vocês conseguem observar aí a disposição das áreas contaminadas do estado de
São Paulo desde 2011, então tem ali 2011, 2012, 2013 e assim sucessivamente. Vocês
observam que aqui não tem ainda a lista de 2020 atualizada, mas a gente já tem a
penúltima que é de 2019.

Então, quando eu continuo essa busca e eu clico na área de 2019, que é a mais
recente, eu consigo, nesse visualizador aqui, nessa caixa que abre, colocar a opção
carregar no visualizador. Então, quando eu clico nela eu tenho a abertura dessa caixa
aqui onde eu consigo visualizar de forma bem intuitiva o estado de São Paulo como um
todo com as áreas contaminadas, todas elas espacializadas, aquelas 6 mil e poucas
áreas contaminadas que eu comentei aqui no início da apresentação.

Cada  cor  dessa  representa  um  estágio  da  área  contaminada  que  ela  se
encontra,  então  o  amarelo  que  vocês  podem visualizar  aí  ele  significa  uma  área
contaminada sob investigação, então não existe ainda a certeza que aquela área ela
realmente  está  contaminada,  ela  está  no  processo  de  investigação;  o  verde-claro
significa que a área ela está em um monitoramento para encerramento, então eles
estão acompanhando, vendo como que aquela contaminação ela se comporta para que
o  processo  seja  encerrado;  o  vermelho  é  uma  investigação  confirmatória,  já  foi
constatado que ali realmente existe uma contaminação; o azul é reabilitação para uso
declarado e o verde-escuro significa processo em estágio de remediação.

Eu consigo aqui, através desses outros  links e aqui na lateral também, fazer
algumas outras buscas, como, por exemplo, pesquisar aí a cidade de Campinas, e aí
vocês observam que a gente consegue visualizar aqui o contorno do município e todas
as  áreas  contaminadas  espacializadas  em  torno  da  nossa  área,  do  município  aí.
Percebam também que a maior concentração dessas áreas contaminadas são na região
central  da nossa cidade,  poucas delas na parte que a gente tem ali  da região de
Sousas, Joaquim Egídio e uma grande parte também na região do Campo Grande,
como vocês podem observar.

Bom, então, de forma resumida aí, qual que é a dificuldade que o secretário ele
muito bem mencionou no começo, quando você faz uma digitação de uma lista que
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tem  uma  complexidade  de  informações  muito  grande,  como  a  lista  de  áreas
contaminadas, você pode... acontecer de ter um erro de digitação de coordenadas, por
exemplo, e isso pode levar a erros de espacialização, em vez de a coordenada, por
exemplo, cair na rua X, ela pode cair na rua 2X, e um pequeno erro pode fazer com
que o munícipe, ao ele buscar alguma informação, ele tenha alguma divergência; pode
acontecer também uma duplicidade de informações e gerar uma confusão aí no público
interno e externo que busca essa informação dentro do site da Prefeitura de Campinas.

Até 2018, a Secretaria do Verde, ela fazia a espacialização, a digitação dessas
informações  dos  dados  da  Cetesb,  uma  vez  que  não  existia  essa  informação
disponibilizada para consulta, porém conforme eu comentei aqui anteriormente, desde
2018, o DataGEO, que ele é um órgão ligado à Secretaria de Meio Ambiente de São
Paulo, ele vem fazendo essa divulgação através do Portal DataGEO.

Então o que é que aquela operação no plano que a gente viu lá atrás propõe?
Que a gente consiga fazer a divulgação do link direcionando o usuário para o Portal do
DataGEO, onde é possível ele fazer a realização dessa consulta e  download também
das  informações  relacionadas  às  áreas  contaminadas.  Isso  daí  vai  trazer  mais
segurança  e  confiança  na  divulgação  das  informações  de  áreas  contaminadas  do
estado de São Paulo.

Aqui eu coloco para vocês — para já finalizar a minha fala também — uma
visualização aqui do GeoAmbiental, que é um portal da Prefeitura de Campinas. Então
o munícipe que está nos acompanhando pelas mídias sociais agora, ele pode através
desse  link,  ele  acessar  o  nosso  Portal  WebGiz,  onde  ele  vai  ter  uma  série  de
informações de meio ambiente da nossa secretaria e, com a alteração também desse
PLC, o  link para poder visualizar a lista de áreas contaminadas da Cetesb dentro do
Portal do DataGEO, que é o portal oficial do estado de São Paulo.

Eu agradeço aqui a todos a atenção e me coloco à disposição para perguntas e
elucidação de algum ponto que na minha fala talvez não ficou tão claro.

Muito obrigado.

SR.  ROGÉRIO  MENEZES: Vereador  Carmo  Luiz,  concluída  a  primeira
apresentação por parte do Leandro — que eu agradeço — a gente fica à disposição dos
senhores vereadores ou de demais perguntas que existam sobre esse tema.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Secretário,  obrigado,  eu
agradeço ao Leandro. Obrigado, Leandro, pelas explicações muito bem organizadas,
muito joia, parabéns, viu?

Nós  não  temos  inscrições  de  vereadores  até  agora  e  também  não  temos
questionamentos de nenhum cidadão.

Então desta forma… ah, o vereador Paulo Bufalo... vereador Paulo Bufalo quer
falar. 

Vereador, eu vou abrir o... estou abrindo aqui. Você abriu? Você consegue abrir
o microfone dele?

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Abriu já.
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SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Pode  falar,  vereador,  à
disposição, está bom?

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Beleza. Bom eu queria fazer uma pergunta
ao Leandro e ao secretário. 

Agradecer primeiro, cumprimentar os vereadores, vereadoras presentes nessa
audiência e fazer duas perguntas. Primeira é assim: como que nós fazemos a interface
de  atualizações  assim  dessas  áreas?  Isso  fica  por  conta  da  Cetesb?  Se  nós
identificarmos  algo  diferente  daquela  condição  de  cada  área  contaminada,  se  nós
fazemos um comunicado oficial para atualização desse banco? — essa é uma questão.

E  se  não  seria  o  caso  de,  ao  estabelecer  essa  redação,  nós  colocarmos  a
atualização pelo banco de dados da Cetesb ou o banco de dados que venha substituí-
lo. Porque vamos supor que mude essa legislação, a Cetesb, por exemplo… acho que
não é viável isso, mas vamos supor que eles deixem de atualizar isso, que tenha que
gerar para o município de novo fazer a atualização, nós não teríamos que ter algo que
nos resguardasse em uma situação como essa?

Só isso, senhor presidente.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Secretário,  está  aberto,
secretário, o seu microfone. Por favor.

SR.  ROGÉRIO  MENEZES:  Vereador  Paulo  Bufalo,  primeiro,  obrigado  pela
pergunta, o Leandro vai me ajudar também com a resposta.

Primeiro, que fica claro, então, que a legislação estadual e o decreto estadual
determinam essa obrigação da Cetesb de atualizar, de manter essa base de dados
atualizada e nós temos um canal, vereador, muito aberto com a Cetesb, então a gente
tem aqui a Cetesb Campinas que a gente interage, aqui, os nossos técnicos com a
equipe técnica deles com frequência, qualquer observação, encaminhamento, a gente
tem um canal aberto da instituição do estado para que possa informá-lo de qualquer
observação  técnica  que  a  gente  identifique  como  necessária  de  ser  informada  ao
estado. 

Mas, realmente, eles devem por lei fazer a gestão informações, ficamos felizes
que isso começou a acontecer  em 2018 e a  gente  espera  que  isso  não deixe de
acontecer. 

Não sei avaliar do ponto de vista jurídico a necessidade de prever um possível
descumprimento do estado  em relação  a essa  legislação  em vigor.  Queria  ouvir  o
Leandro, se tem mais alguma coisa a acrescentar na minha resposta.

SR.  LEANDRO  PRADO  MARTINS  DA  SILVA:  Boa  tarde,  vereador  Paulo
Bufalo, obrigado pelo questionamento.

Conforme o secretário mencionou, existe essa lei que prevê que a Cetesb, ela
faça a atualização desse banco de dados de áreas contaminadas no estado de São
Paulo desde 2009.

Para o vereador ter uma noção, lá em 2009, quando começou essa lista, ela
tinha  um  pouco  menos  de  mil  áreas  declaradas  contaminadas,  salvo  engano  ela
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começou com 400, 409 áreas contaminadas e hoje a gente chega com mais de 6 mil
áreas  contaminadas  declaradas  já  no  estado de São  Paulo.  Essa  é  uma lista  bem
complexa,  porque  você  tem uma dinâmica  muito  grande  acontecendo dentro  dela
durante o ano. 

Então,  a  Cetesb,  ela  faz  divulgação  sempre  no  mês  de  dezembro  do  ano
subsequente, então a gente tem a lista mais atual agora de dezembro de 2020 e ela
vai  ser  atualizada em dezembro  de 2021,  onde a gente  vai  ter  a  lista  deste  ano
corrente. 

O pessoal da Cetesb, ele faz um trabalho que engloba… eles caracterizarem em
áreas  novas  que  não  tinham sido  investigadas  até  então  e  que  agora  estão  sob
investigação para saber qual é o tipo de contaminação que ocorreu ali; áreas onde a
contaminação,  ela  já  foi  confirmada  que  existe  e  foi  entrado  com  processo  de
remediação ou, às vezes, o pessoal já remediou e eles estão pedindo para a Cetesb
fazer o encerramento daquela área contaminada para que os trabalhos que, às vezes,
são impedidos de acontecerem naquela área por conta de ela estar contaminada, eles
possam liberados. 

Então, existe sempre essa atualização constante onde entram áreas e saem
áreas dessa lista  contaminada da Cetesb,  e outras que são atualizadas,  onde elas
saem, às vezes, de um  status de investigação para um  status confirmatório, ou de
remediação, ou até de encerramento.

Então, acredito que o trabalho que a Cetesb vem fazendo em relação às áreas
contaminadas, ele é um trabalho que cresceu muito,  ganhou  muito corpo e acredito
que ele vai se perpetuar por bastante tempo, e Campinas faria esse trabalho que a
gente tem feito aqui, de reportar aos usuários que tem essa necessidade, para que
eles consultem diretamente o site da Cetesb, onde eles vão, com toda a certeza, ter
uma garantia muito maior, porque é um dado oficial, onde já existe um trabalho de um
ano, conforme eu falei, de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, para trabalhar só
nisso. Para que a informação chegue muito mais limpa, com precisão e com qualidade
para aqueles que tenham a necessidade de buscá-las.

Não sei se eu respondi a pergunta do senhor, mas me coloco aqui à disposição
para fazer outro esclarecimento.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ:  Vereador… obrigado, vereador
Paulo Bufalo, pela participação. Obrigado ao secretário Rogério Menezes, ao Leandro,
obrigado Leandro Prado. Todos agradecemos aí as informações aos questionamentos.

Diante do que foi colocado, fizemos aí, acho que com muito mérito, com muita
qualidade,  a  Audiência  Pública  nº  10  da  Comissão  Permanente  de  Constituição  e
Legalidade, onde tratamos do PLC 11 de 2021. Agradeço mais uma vez aos vereadores
presentes, ao secretário, aos técnicos, a todos que participam e participaram conosco.

Antes de encerrar esta audiência, agradeço também mais uma vez a você que
nos  assiste,  através  da  TV Câmara,  os  funcionários  do  Legislativo,  os  técnicos  da
Prefeitura,  as  pessoas  que  estão  aqui,  porque  tem muita  gente.  Parece  que  nós
estamos sozinhos aqui, mas tem bastante gente aqui que nos ajudam para que esta
audiência aconteça.
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Acredito que tiramos todas as dúvidas e cumprimos com o papel da audiência
pública, que é esclarecer todos os pontos do assunto. Obrigado mais uma vez a todos
e vamos agora à próxima audiência pública.

Então, declaro encerrada a audiência.

– Audiência encerrada às 16 horas e 35 minutos.

[fim da transcrição]

 Carmo Luiz

PRESIDENTE
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