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Aviso:

Nesta  transcrição  utilizam-se  os  nomes  parlamentares  em  substituição  a
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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: Vigésima Segunda Audiência
Pública,  declaro aberta a  22ª  Audiência  Pública,  promovida  pela  Comissão  de
Constituição e Legalidade, a fim de debater o Projeto de Resolução (PRE) nº 7/2021 e
a emenda modificativa, Processo 233.699, de autoria do vereador Luiz Cirilo e outros
vereadores, que “inclui dispositivos na Resolução nº 842, de 18 de dezembro de 2009,
para estabelecer normas e procedimentos para a criação e o funcionamento de frentes
parlamentares na Câmara Municipal de Campinas”.

Cumprimento  o  nobre  vereador Luiz  Cirilo, obrigado  pela  sua  presença,
vereador.

Nós vamos seguir a mesma dinâmica de questionamentos e abro a palavra ao
vereador Luiz Cirilo para fazer as apresentações.

Vereador,  o  senhor  quer  defender  aqui  em  cima,  vereador?  O  senhor  que
manda, vereador. Obrigado, com a palavra.
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SR.  VEREADOR  LUIZ  CIRILO: Inicialmente  quero  cumprimentá-lo,
presidente.  Quero  pedir  licença  para  cumprimentar  os  vereadores  vereador  Jorge
Schneider;  vereador Paulo Bufalo; vereador Higor Diego,  que é o Higor do Campo
Grande;  membros  da  comissão,  evidentemente;  cumprimentar  o  nosso  presidente
vereador  Zé  Carlos;  cumprimentar  o  vereador  Cecílio  Santos;  vereador  e  líder,
vereador Luiz  Rossini;  toda a equipe que nos dá suporte  para que essas reuniões
tenham esse brilhantismo que realmente ocorre.

Eu quero, presidente da nossa Comissão de Legalidade,  vereador Carmo Luiz,
eu quero dizer que esse projeto é extremamente moderno, nós vamos trazer algo que
já existe em legislações federais, estaduais e até em alguns municípios, uma legislação
onde nós possamos fazer com que a população possa participar.

O que é que eu quero dizer com isso? É um projeto que muda o Regimento
Interno,  é  um  projeto  que  hoje  a  Casa,  esta  Casa  Legislativa,  o  vereador  para
trabalhar  em  comissões...  ele  só  tem  duas  comissões,  vereador  Higor  Diego,  a
comissão de… além das comissões permanentes de trabalho que nós, a cada biênio,
discutimos, votamos e participamos a cada biênio, que são as comissões permanentes,
nós temos as comissões de estudos e as comissões de representação. 

A comissão de estudo, como o próprio nome diz, ela está prevista dentro artigo
60 do Regimento Interno, que serve para analisar e estudar as proposições que são
apresentadas  e  as  comissões  de  representação,  segundo  o  próprio  artigo  59  do
Regimento Interno, ela serve para que os vereadores possam, através de interesse,
solicitar representação junto ao presidente da Casa em atos externos da Câmara dos
vereadores. 

Recentemente eu fui designado presidente de uma comissão de representação
para tratar do assunto do Poupatempo no estado de São Paulo e tenho tido reuniões
constantemente na Prodesp, como também no governo do estado, mais precisamente
no Palácio dos Bandeirantes, nessa minha briga de tentar trazer o Poupatempo de novo
para o centro de Campinas.

Mas voltando ao assunto da frente parlamentar, para que se possa fazer com
que a população possa participar  de uma  comissão, o nome apropriado é a frente
parlamentar,  onde  os  vereadores  poderão  requerer  a  abertura  de  uma  frente
parlamentar específica, por exemplo: da área jurídica, da área da saúde, e a sociedade
civil vai poder participar, a sociedade civil vai poder ter assento nessa comissão, ou
seja,  aonde  surge  o  problema,  que  é  no  seio  da  sociedade,  ela  pode  trazer  esse
problema e discutir junto aos vereadores para efetivamente encontrarmos uma solução
ou  encontrar  a  solução  mais  rápida  para  que  o  município,  naquela  demanda
apresentada, possa encontrar uma solução satisfatória.

É importante deixar claro que com a criação da frente parlamentar, nada vai
custar a mais para o cofre da Câmara Municipal, ou seja, cada vereador que entender
de interesse coordenar uma frente parlamentar, todos os gastos serão suportados pelo
seu próprio  gabinete,  que  são ligações,  que  às vezes  um ofício que  ele  manda  a
alguma autoridade,  as próprias  reuniões  serão...  podendo ser  nesta  Casa de  Leis,
como também externas,  então não há qualquer óbice que possa macular um projeto
dessa natureza porque ele não aumenta em nada as despesas da Câmara Municipal.
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E deixar claro também, porque — eu peço licença, então, ao  vereador Higor
Diego  —,  esse  projeto  ele  passou  por  um  duro  crivo,  por  uma  dura  análise  da
Coordenadoria de Apoio às Comissões, feito em algumas laudas, a gente observa ao
final que o doutor Danilo Epitacio Neves Rosa ele conclui que não vislumbra qualquer
vício ou impeça o prosseguimento do presente projeto de resolução. No ato contínuo, o
membro  da  Comissão,  nosso  vereador  Rodrigo  da  Farmadic,  exara  um  parecer
favorável ao projeto e acompanhado por mais cinco vereadores.

Então,  presidente,  eu  quero  pedir  aos  nobres  colegas  que...  nós  estamos
atendendo evidentemente o  Regimento Interno para  discutir  esse projeto  em uma
audiência pública, agradecer  Vossa  Excelência  de ter incluído na pauta e dizer que
chegou  o  momento  de  Campinas  também  se  adequar  a  uma  legislação  federal,
permitir  com  que  a  sociedade  civil  realmente  participe  das  discussões,  das  mais
importantes  discussões  do  município,  nós  não  podemos  apenas  querer  que  a
população fique lá fora ou apenas sendo citada, a sociedade civil organizada é aquela
que contribui com os poderes constituídos, entre os quais, no nosso caso, o Poder
Legislativo.

Então, ela tendo acento na frente parlamentar, ela vai trazer o problema onde
surgiu, onde começou e talvez até, a sociedade tem esse papel, de apontar aos nobres
vereadores qual seria o caminho, qual seria a solução legislativa para que nós, com a
competência que cada um tem, materializássemos um projeto de lei para sanar ou
minimizar os mais diversos problemas que nós temos na nossa cidade.

Então, sob qualquer ângulo que se olhe, sob o aspecto meritório, não há dúvida
que é meritório, porém a audiência que  Vossa  Excelência realiza e preside é sob o
aspecto legal do projeto, sob o aspecto técnico constitucional.

E  por  mais  que  se  esforce,  a  gente,  claro,  o  nosso  grupo  é  um  grupo
heterogêneo,  a  gente  sempre  tem que  respeitar  divergências,  não  sei  o  grau  de
estudo, interesse, às vezes até... até os interesses ocultos aqui... aqui nessa Casa tudo
acontece, mas eu vejo que, por mais que se queira macular, não se chega a uma sorte
diferente  que  colocar  no  ordenamento  jurídico  municipal  um  projeto  com  essa
magnitude, que eu classifico, no momento atual, não iríamos inventar nada, apenas
amoldar a uma realidade que o Brasil hoje está exigindo, que é fazendo com que a
sociedade civil participe, tenha voz, tenha assento e, acima de tudo, ajude a solucionar
os problemas inerentes ao nosso município.

Apenas  isso.  Reitero  meus  cumprimentos  aos  membros  e  principalmente  a
Vossa  Excelência,  que  conduz  com  brilhantismo  essa  reunião  da  Comissão  de
Constituição e Legalidade.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ:  Obrigado, vereador Luiz Cirilo,
proponente da matéria.

Eu abro a palavra aos membros da Comissão de Legalidade, começando pelo
vereador Jorge Schneider.

SR. VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Mais uma vez, boa tarde a todos.

Eu ouvi atentamente e eu tenho alguns questionamentos que eu venho fazendo
desde o princípio, porque nós temos dentro do nosso país hoje um ordenamento da
sociedade civil que chama-se “conselhos”, então todo assunto que é discutido dentro

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
4 de 10 C

M
C

T
R

A
20

21
00

03
8

Assinado com senha por CARMO LUIZ GREGORIO DA SILVA.
Documento Nº: 125221-7156 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=125221-7156

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 22ª Audiência Pública de 2021, realizada em 18 de agosto, às 15h14,
no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

do Legislativo, do Executivo ele tem os conselhos que acompanham, que já são as
forças  populares  que  fazem  o  acompanhamento  dos  problemas  para  buscar  as
soluções.

Existe já a necessidade de algumas matérias até passar pelos conselhos para
poder vir à votação, como é o caso do CMDU, que é um órgão consultivo, mas que tem
que ter um parecer em órgãos inerentes ao urbanismo. Nós temos os conselhos de
educação que é consultivo, mas tem que passar pelo Conselho de Educação todas as
matérias referentes à educação; o Conselho de Saúde, idem.

Então, eu fico, assim, preocupado, eu não vi a estrutura ainda, vereador, como
será formada a estrutura, mas eu fico preocupado de,  de  repente, se formar guetos
políticos partidários através de um trabalho  desse, quer dizer, aí  foge totalmente  a
necessidade que os conselhos  hoje trazem, muito  embora alguns  conselhos  sejam
politizados por capacidade de arregimentação de alguns partidos, mas, pelo menos,
são oficiais e representam as categorias.

Então, eu, sinceramente, eu vou ter que amadurecer muito essa ideia, ainda
não tenho a ideia formada, não vou fazer o questionamento porque eu preciso estudar
melhor  o  projeto  para  depois  eu poder  dar  o  meu posicionamento e  trabalhar  da
maneira com que eu enxergar o projeto.

Obrigado.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: A palavra  continua  aberta  a
membros da comissão, depois, na sequência, da comissão, o vereador Luiz Rossini.

Vereador Paulo Bufalo.

SR.  VEREADOR  PAULO  BUFALO:  Senhor  presidente,  autor  do  projeto
vereador Luiz Cirilo, eu quero dizer que eu… o meu parecer eu já emiti, acho que… o
meu parecer favorável, segui o relator. 

Quero destacar que esse projeto, e a estrutura que ele propõe, das frentes
parlamentares, eu acho que acaba complementando um pouco a estrutura atual da
Casa  no  que  diz  respeito  a  essa  representação,  essa  atuação externa.  Não  vejo
prejuízo, por exemplo, para uma comissão de estudos que conta só com parlamentares
e que  pode se  abrir  também, mas não tem a  participação direta,  de repente,  de
alguns…  da  sociedade  civil  e  algumas  instituições  públicas  da  sociedade  civil  que
podem contribuir diretamente na própria elaboração. Então, eu considero relevante.

Dialogando  um pouco com o vereador Jorge Schneider…  Eu fui presidente de
uma comissão, acho que no meu segundo mandato, que estudou a participação de
vereadores nos conselhos municipais porque havia um questionamento do Tribunal de
Contas,  inclusive,  à  época,  dessa  participação  do  parlamentar  em  órgãos,  em
conselhos que ficavam sob a nomeação do prefeito, porque, por exemplo, a sociedade
civil, ela indica os seus representantes, mas o prefeito é quem faz a nomeação e pode,
portanto, também, revogar essa nomeação e a Câmara… um parlamentar não poderia
ficar sujeito a isso. Então, colhendo alguns pareceres de vários órgãos, nós chegamos
à  conclusão  que  nós  devíamos  fazer  a  substituição  de  todos  os  parlamentares,
inclusive que à época estavam ligados diretamente aos conselhos, então, eu vejo um
outro canal de atuação. 
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Avalio, então, que as frentes parlamentares podem dar consistência, assim, a
mais alguns trabalhos aqui da nossa Casa, então, por isso avalio que são positivas. E
pelo que eu pude avaliar pelo estudo jurídico, de fato, não há óbice desse ponto de
vista.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Continuam  os  membros  da
Comissão de Legalidade. Não?

Então, na sequência, então, o vereador Luiz Rossini. Alguém mais se inscreve?

O vereador Cecílio Santos, que já tinha se  inscrito também e o vereador Luiz
Cirilo.

Eu pedi, por favor… Pode continuar, vereador, pode continuar.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Bem, nós temos que estar abertos para todas
as inovações. A figura de frente parlamentar a gente tem ouvido e visto muitas por aí. 

A princípio eu tinha uma concepção do que seria uma frente parlamentar, mas
agora, na exposição do vereador Luiz Cirilo, mudou um pouco aquilo que eu estava
imaginando.

Eu também, para ser honesto, eu não li o projeto, não sei como é que ela será
estruturada, mas a partir até da fala do vereador Jorge Schneider, assim, se é algo que
pode complementar a nossa estrutura para ajudar na discussão, debates, fomentar e
fazer  com que a Câmara,  realmente,  seja  essa  caixa  de ressonância… válida, né?
Porque nós temos as comissões permanentes que, em tese, cumprem um pouco esse
papel; é claro que a comissão permanente é composta apenas por parlamentares, as
comissões de estudo também, que eventualmente pode para algum tema específico.

Agora  se  a  gente  vai  criar  uma  frente  parlamentar  com  participação  da
sociedade,  eu não  sei  se  o  projeto  já  diz  como é  que  se  dará  essa  participação,
quantidade,  quem é  que  tem direito  e  o  funcionamento,  como é  que  se  regra  o
funcionamento dessa frente, se é uma frente que você faz, ela é permanente ou ela é
só pontual, episódica por um período, para debater um determinado tema, enfim são
pontos que eu precisaria avaliar para ver se a gente está criando algo que realmente
vá cumprir um papel… assim, a princípio a ideia é boa, é inovação.

Nós chegamos a discutir no passado aqui a criação, eu me lembro, mas não
saiu… frente parlamentar em defesa da família, por conta de alguns temas que eram
pujantes na época assim, acabou não… assim evoluindo, né? 

Nós chegamos... eu não lembro se  a gente  chegou a ter uma comissão, uma
proposta de uma comissão permanente também de participação popular e tal. 

Eu acho que estimular a participação da sociedade, criar canais para que ela
possa estar presente, debatendo, discutindo é sempre válido. Eu só depois eu também
quero compreender melhor como é que se dá o funcionamento dessa frente.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Vereador  Cecílio  Santos,  o
último questionador.  Vereador Luiz Cirilo, aí você responde a todos, está bom? Tudo
bem? Está joia?
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SR. VEREADOR CECÍLIO SANTOS: Vereador Carmo Luiz, demais vereadores.
Primeiro, eu quero cumprimentar o vereador Luiz Cirilo, porque entendo o espírito, o
objetivo, o mérito é muito importante porque estabelece de forma democrática que a
população possa participar. 

Nós estamos com os trabalhos em curso da Comissão Especial de Estudos para
o Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande, vereador Carmo Luiz,  e nós temos
feito  várias  reuniões  com  a  comunidade.  Vereador  Paulo  Bufalo  é  o  relator  da
comissão,  tem  acompanhado  todas  as  reuniões,  demais  vereadores  também  tem
acompanhado uma série de reuniões que a gente tem feito com a comunidade; e tem
aparecido, vereador Jorge Schneider, questionamentos da população por espaços de
diálogo entre a Câmara dos Vereadores e a população. Por mais que a gente... eu sei
que  o  senhor,  os  demais  vereadores  se  colocam à  disposição  da  população  para
dialogar, recebendo no seu gabinete, fazendo reuniões nos bairros, mas eu penso que
esta propositura de ter  no espaço formal da Casa, onde possa participar a sociedade
civil,  como bem mencionou o vereador  Paulo  Bufalo,  os  conselhos de  direitos  são
conselhos deliberativos em muitos casos e a sociedade civil é protagonista ali. 

O que se propõe aqui, pelo que eu entendi, também quero perguntar, é que
tenha  neste  formato  um  espaço  de  diálogo  entre  a  Câmara  dos  Vereadores  e  a
população, que dali podem sair propostas de projetos de lei e acompanhamento de
políticas públicas são muito importantes.

Portanto,  eu  queria,  vereador  Luiz  Cirilo,  para  finalizar,  perguntar  a  Vossa
Excelência se no corpo aqui da matéria fica estabelecida a forma como essas propostas
devam ser encaminhadas ou fica aberto já que a Casa também dispõe das formas de
se encaminhar as proposituras que chegam aos vereadores.

É isso. Obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Obrigado,  vereador  Cecílio
Santos.

Passo a palavra para o vereador Luiz Cirilo para responder os questionamentos
dos vereadores.

SR. VEREADOR LUIZ CIRILO: Bom, presidente, eu quero rapidamente, eu
quero  até  entender  e  deixar  muito  claro  que  eu  acho  salutar  as  dúvidas,  os
levantamentos apresentados pelo vereador Jorge Schneider, vereador Luiz Rossini--

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Vereador Cecílio Santos--

SR.  VEREADOR LUIZ CIRILO: --colocação  do  vereador  Paulo  Bufalo  e  do
vereador Cecílio Santos. 

Vereador Jorge Schneider é um vereador mais experiente até do que eu, tanto
ele como o vereador Luiz Rossini,  é bom deixar claro, e ambos têm por mim o mais
elevado respeito, tenho respeito parlamentar, inclusive, e o vereador Jorge Schneider
foi muito educado, muito jeitoso até para fazer a sua colocação, mas ele colocou uma
expressão,  e  não  é  crítica,  é  apenas  um  fato,  ele  colocou  “gueto  político”  e,  na
verdade, vereador Jorge Schneider… mas o senhor foi muito inteligente também que o
senhor falou: “Ah, eu vou ler melhor, vou estudar melhor”, tal; e sempre é bom. Hoje é
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uma audiência  pública  que,  em tese,  é  uma apresentação  oficial  ao  município  de
Campinas de um projeto de lei de um vereador, apenas isso.

Mas, o art. 90-B, ele... eu acho que ele deixa muito claro, ele fala o seguinte,
olha: “A criação da Frente Parlamentar…” — um minutinho só, vou pedir licença.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ:  Pedir para os vereadores, por
favor… Vereador, por favor, vamos participar aqui.

SR. VEREADOR LUIZ CIRILO: 

“A criação da Frente Parlamentar no âmbito do Poder Legislativo far-se-á
mediante requerimento sujeito à deliberação do Plenário subscrito por,
pelo menos, 1/3 dos vereadores da Câmara” 

Ou seja, precisa ter, pelo menos, 11 — “e com representação de, pelo menos,
1/3 dos partidos políticos”.

Ou seja, não é gueto, não é grupo político, a coisa tem que ser… a apresentação
de uma frente parlamentar tem que ser realmente de um assunto que diz... que possa
dizer respeito a um problema municipal, seja ele o mais diverso qual for. Então, essa
seria a primeira colocação que faço.

A outra, no art. 90-D, no item 2, eu fiz questão de deixar claro e consignado de
forma  gramatical,  “além  dos  parlamentares  que  tem o  subscrito  requerimento  de
criação”,  precisa  de,  no  mínimo,  11,  “considerados  os  membros  natos,  poderão
integrar a Frente Parlamentar...”

Olha o item 2: “representantes de entidades públicas ou privadas envolvidas
com os objetos da Frente Parlamentar na condição de membros colaboradores”.

Ou seja, eu, por nenhum segundo, eu fiz qualquer correlação aos conselhos que
o vereador Jorge Schneider, até com muito respeito, citou. É que os conselhos... já
existe uma previsão legal dentro da lei municipal, na Lei Orgânica, que eles... que
determinado assunto tem assento os conselheiros, seja da saúde, seja ambiental o
tema; o que nós estamos fazendo é ao contrário, nós estamos indo em uma... na
contramão disso, no seguinte sentido, contramão que eu quero dizer é nós aqui que
comandaremos as frentes parlamentares com no mínimo 11 vereadores participando
do tema, então precisa ter, no mínimo, esse 1/3, precisa ter uma disposição política,
com a representatividade de 1/3 dos vereadores dos partidos políticos e, daí sim, caso
alguém da sociedade civil, e ainda eu cito: pública ou privada, entidade pública queira
participar, ela vai poder participar como membro colaborador, porque hoje nós temos,
vereador  Carmo  Luiz,  importantes  comissões,  na  Casa,  de  estudos  e  de
representatividade, mas nenhuma delas alguém da sociedade civil pode participar.

O ano  passado,  nós  criamos  uma comissão  de  representação  para  tratar  o
assunto  do  Poupatempo.  Naquela  comissão  eu  estava  inserido,  o  vereador  Filipe
Marchesi,  o vereador...  Não, então, é isso...  eu ia citar  o nome do vereador Paulo
Haddad,  o  vereador  Paulo  Haddad não  era  vereador,  ele  não  era  vereador,  o  ano
passado, naquele momento, ele não era vereador. Daí, o prefeito Jonas sinalizou em
uma reunião comigo, falou: “Olha, seria importante convidar o Paulo Haddad” — o
vereador Paulo Haddad estava acho que no Poupatempo — “para ele participar e ir
junto porque ele era um ex-funcionário  do Poupatempo”.  É claro que de plano eu

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
8 de 10 C

M
C

T
R

A
20

21
00

03
8

Assinado com senha por CARMO LUIZ GREGORIO DA SILVA.
Documento Nº: 125221-7156 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=125221-7156

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 22ª Audiência Pública de 2021, realizada em 18 de agosto, às 15h14,
no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

concordei e o vereador Paulo Haddad fez parte dessa reunião, fez parte da comitiva
que foi para a Prodesp, mas naquele ato da reunião ele não era vereador, ele era uma
pessoa… uma autoridade que sabia muito sobre o Poupatempo porque...  e era um
vereador que estava em um período aí  de  vacatio aí,  ele estava licenciado para o
titular  voltar.  Salvo melhor  juízo,  eu não me lembro a história  da sua agremiação
partidária, mas tinha alguma coisa nesse sentido.

Mas, o vereador Paulo Haddad, salvo melhor juízo, estou citando o nome de um
vereador, não quero cometer erro, naquele momento ele não estava na qualidade de
vereador,  então ele  foi  na  qualidade de uma autoridade no assunto sobre o  tema
Poupatempo, que indiscutivelmente o vereador Paulo Haddad sabe muito sobre isso.

Então, é isso que nós precisamos fazer com que a sociedade civil que domine o
tema, seja de uma estatal ou de uma entidade privada possa participar, é para ajudar,
é para contribuir, é para cooperar, apenas isso, mas sempre respeitando a posição dos
vereadores, que seja a maioria. Quando o tema for algo… O objetivo meu foi o mais,
acredito  e  tenho certeza,  mais  nobre  possível,  de  tentar  melhorar  a  qualidade  da
Câmara, foi assim que fiz inúmeros projetos importantes para  esta Casa.  Agora não
quero ir na contramão de tentar atrapalhar quem quer que seja. Eu acho que a gente
tem que trabalhar juntos, o tema não é meu, não tenho interesse político nenhum a
não ser, ao final de um trabalho meu, legislativo, deixar mais uma lei boa, a exemplo
das boas leis que o vereador Zé Carlos hoje apresentou, mas que o vereador Jorge
Schneider, ao longo da sua trajetória, o vereador Luiz Rossini, o vereador Paulo Bufalo,
que são os vereadores mais experientes, já apresentaram e nós discutimos, e vamos
melhorar até se tiver alguma coisa que possa contribuir como… acredito que tem esse
caráter, mas… 

E espero, na medida em que as dúvidas forem surgindo, caso queiram discutir
comigo, eu vou ter o maior prazer em discutir, tentar melhorar, apresentarmos algo
que possa, de fato, contribuir com a cidade. 

Mas a essência e o espírito é tentar fazer com que pessoas da sociedade civil,
que dominem o tema que nós vamos estar tratando, possam contribuir. Eu acho que
isso, só por si só…  Mas sempre enaltecendo o trabalho dos parlamentares, que tem
que ser no mínimo de 11 e de 1/3 dos partidos políticos que compõem esta Casa, ou
seja, totalmente na contramão de grupinho, de gueto, de querer fazer, pelo contrário,
eu sou de um partido que neste momento é de um vereador só, então  jamais eu
trabalharia… Sempre com a tese plural, de macro, de tentar discutir no mais alto nível
todos os assuntos na cidade.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado  vereador proponente
da matéria.

Percorrido todo o devido processo legal — é isso? —, cumprindo todo o rito,
declaro encerrada a 22a Audiência Pública promovida pela Comissão de Constituição e
Legalidade. Agradeço a todos os vereadores.

Antes de dar continuidade, cumprimentar e consignar a presença do vereador
Nelson Hossri.  Vereador,  bem-vindo à Comissão de  Legalidade,  seja  sempre  muito
bem-vindo.

Gostaria de registrar a presença do engenheiro Eduardo Jarava. Muito obrigado,
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viu, Eduardo, por estar conosco. Ele é diretor de serviços públicos, da  Secretaria de
Serviços Públicos da nossa cidade. Um abraço.

E nossos cumprimentos ao secretário Ernesto Paulella e parabéns por estar…
obrigado por estar conosco e parabéns por apoiar o projeto aqui. Ok? Muito obrigado.

– Audiência encerrada às 15 horas e 42 minutos.

[fim da transcrição]

         Carmo Luiz

PRESIDENTE
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