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MUNICÍPIO DE CAMPINAS”.

COMPOSIÇÃO DA MESA

SR. VEREADOR CARMO LUIZ PRESIDENTE

SR. ZÉ CARLOS VEREADOR

VEREADORES PRESENTES

SR. CECÍLIO SANTOS

SR. HIGOR DIEGO

SR. JORGE SCHNEIDER

SR. LUIZ CIRILO

SR. LUIZ ROSSINI

SR. PAULO BUFALO

C
M

C
T

R
A

20
21

00
03

9

Assinado com senha por CARMO LUIZ GREGORIO DA SILVA.
Documento Nº: 125343-7349 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=125343-7349

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 21ª Audiência Pública de 2021, realizada em 18 de agosto, às 15h07,
no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

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: 21ª Audiência Pública.

Declaro  aberta a  21ª  Audiência  Pública  promovida  pela  Comissão  de
Constituição  e  Legalidade  a  fim  de  debater  o  substitutivo  total  ao  Projeto  de  Lei
Complementar, a PLC 17/2021, Processo 233.119, de autoria do vereador Zé Carlos,
que “acrescentam-se os  artigos  117-a e 117-b à Lei  Complementar nº 09, de 23 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre o código de projetos e execuções de obras e
edificações do município de Campinas”.

Seguindo a mesma dinâmica, abro a palavra para o vereador Zé Carlos, faça o
questionamento, juntamos todos os questionamentos e ele responde, se tiver tréplica,
nós abrimos.

Vereador Zé Carlos, com a palavra.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Vou fazer a justificativa desse substitutivo total
ao Projeto de Lei Complementar 17/2021.

Eu estou propondo isso, a criação de vagas de estacionamento em canteiro
central das vias públicas na periferia da cidade por quê? Nós temos vários comércios
em avenidas grandes, largas, e que não têm estacionamento, e que isso vira uma festa
para a Emdec, para multar.

Eu vou dar um exemplo aqui de uma avenida em questão: a Avenida Santa
Genebra.  Ali tem um comércio, vários  comerciantes ali naquele local e normalmente
não se pode… quando eles estacionam ou de um lado ou do outro é porque tem que
estacionar. Como é que o comércio vai viver sem o pessoal que vai de carro para
comprar? Claro, a gente respeita… como foi feito na Vila Padre Anchieta, gente. Como
é que seria o meu bairro hoje  se a gente não tivesse feito aquele estacionamento
central em sentido — como é que eu vou falar ali? — vertical, 45 graus, 90 graus, de
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acordo  com  avenida?  Então,  se  a  gente  não  tivesse  feito  aquilo,  aqueles
estacionamentos centrais, hoje o que a gente ia fazer? Não tinha onde estacionar e o
comércio morreria. E tem muitos pedidos nesse sentido, de fazer nas  avenidas onde
tem grande fluxo de veículos e tem o comércio ali nesse local.

Então  é  isso  aqui,  basicamente,  que  eu  estou  pedindo  e  fazendo  esse
substitutivo  total  e  dei  o  exemplo  dessa  Avenida  Santa  Genebra  lá,  entre  Santa
Genebra e Costa e Silva.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Gostaria  de  saber  se  existe
algum questionamento dos membros da comissão, dos vereadores.

Vereador Cecílio Santos, por favor.

SR.  VEREADOR  CECÍLIO  SANTOS:  Presidente  Carmo  Luiz,  demais
vereadores, primeiro um comentário: que concordo com a justificativa apresentada
pelo vereador Zé Carlos, visto que também na região do Campo Grande nós temos
esse problema: a Avenida Armando Mário Tozzi tem ali  o comércio que cada vez vai
ficando  mais  forte,  o  que  é  muito  bom,  e  infelizmente  o estacionamento  é  um
problema; no Jardim  Novo Maracanã também a gente tem problemas em relação a
essa questão. Então, vejo com bons olhos.

Agora,  trago uma preocupação e queria  o comentário dos senhores sobre a
questão das árvores porque a gente tem arborização ali no canteiro central, o vereador
Higor Diego conhece a região, sabe o que eu estou dizendo — você mora lá no Novo
Maracanã, né? —, então é importante que ao executar essas obras de adequação e de
implantação,  então,  dos  estacionamentos,  possa  se  levar  em  consideração  a
arborização das vias, visto que o clima é cada vez mais quente,  então ter árvores
certamente nos dá uma condição muito melhor, a sensação térmica muda quando se
tem árvores  nas  avenidas  e  é  isso  que  a  gente  preza  e quer  que  continue  bem
arborizada a nossa cidade, melhorando cada vez mais. 

É isso.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Mais algum questionamento de
vereadores, questionamento de público presente, questionamento através de e-mail?

Com a palavra o vereador Zé Carlos.

SR.  VEREADOR  ZÉ  CARLOS: Vereador  Cecílio  Santos,  tudo  isso  a  gente
pensou. Vereador Cecílio Santos, tudo isso foi pensado. Se o senhor for na Vila Padre
Anchieta — eu não sei que o senhor conhece lá a Vila Padre Anchieta? — mas lá tem
árvore no canteiro central, a gente não vai... é claro, é tudo com critério, nós temos
árvores hoje, essa leucena que, às vezes, é plantada em avenidas e que é uma praga
que veio e que todo mundo sabe que é condenada.

Então isso... E o DPJ faz o acompanhamento quando for fazer esses canteiros,
porque se tiver que suprimir algum tipo de árvore aí se compensa, entendeu? Ou vê se
dá para levar, se for árvore pequena, levar e replantar em algum outro lugar, que nem
a gente fez na Vila Padre Anchieta, nós preservamos as árvores, por isso que ele é
feito verticalmente 45°, 90° onde tem que ser feito, desviando ali das árvores, porque
tem árvore grande que você não precisa… a avenida é larga, ela fica até fazendo
sombra para os carros que ali estacionam.
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Então isso tudo de acordo das secretarias envolvidas. A Emdec que vai fazer o
estacionamento  e  a  Secretaria,  tanto  do  Verde  como  do  DPJ,  que  vão  fazer  a
adequação de acordo com as árvores que tem na avenida. Isso não é empecilho, ok?

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Cumprido  o  devido  processo
legal,  declaro  encerrada  a  21ª  Audiência  Pública  promovida  pela  Comissão  de
Legalidade.

– Audiência encerrada às 15 horas e 14 minutos.

[fim da transcrição]

         Carmo Luiz

PRESIDENTE
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