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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: Vigésima  terceira  audiência
pública.

Boa  tarde  a  todos  mais  uma  vez.  Declaro  aberta  a  23a audiência  pública
promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade a fim de debater o Projeto de
Lei  Complementar,  PLC,  nº  11/2016,  Processo  221.455,  de  autoria  dos  nobres
vereadores Luiz Rossini e vereador Zé Carlos, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de a
empresa  concessionária  ou  permissionária  de  energia  elétrica  do  município  de
Campinas realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados dos postes e notificar
as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos e dá
outras providências”.

Seguindo a mesma dinâmica ritual, peço, por favor… abro a palavra para os
membros da comissão primeiro, depois para o público e assim por diante, peço que
acumulem  os  questionamentos  depois  do  esclarecimento  do  nobre  vereador  Luiz
Rossini  para  que  ele  possa  dar  a  sua  explicação  por  último,  após  todos  os
questionamentos.

Então, na sequência, eu abro a palavra ao vereador Luiz Rossini.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Microfone, microfone sem fio.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Microfone para o vereador Luiz
Rossini.
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Vereador Luiz Rossini, o senhor quer  defender a causa aqui de cima, senhor
vereador?Pode ser aqui, vereador, tem um microfone aqui do lado aqui. Por favor,
nosso líder de governo. Por favor, vereador.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Obrigado, senhor presidente.

Senhores vereadores, esse projeto, que é subscrito por mim e pelo vereador Zé
Carlos, visa tentar solucionar um problema que se arrasta há anos na cidade e que
tem sido objeto de muita reclamação, de denúncia e de revolta, tanto por parte da
população quanto dos vereadores. Eu estou me referindo à situação que… basta andar
pela cidade que você vai ver: são centenas de locais com cabos quebrados, caídos,
enrolados, na calçada, muitas vezes atravessando a via pública causando riscos de
acidentes tanto ao pedestre, aos motoristas, motociclistas, ciclistas, e o maior absurdo
é que ninguém se responsabiliza por isso. Se o cidadão liga no 156 para reclamar, a
prefeitura fala: “Isso não é responsabilidade minha, liga na concessionária”; se você
ligar na concessionária, a concessionária fala: “Não, esse cabo não é meu, o meu é
energizado”, “De quem é o cabo?”, “Não sei”,  aí você tenta identificar as operadoras
de telefonia, TV a cabo, é uma loucura.

Nós fizemos pelo menos umas cinco reuniões aqui nesta Câmara no passado,
quando esse assunto começou a ser discutido, trouxemos e recebemos representantes
de todas as operadoras de telefonia, no fundo elas falaram: “Não, a gente faz, a gente
se ajusta”, e tal, a CPFL também esteve presente, uma associação de empresas… 

Existe uma resolução conjunta da Aneel e da Anatel que acaba determinando a
obrigatoriedade  das  concessionárias  de  energia  elétrica  a  disponibilizarem os  seus
postes para a instalação… para ser utilizado por essas empresas e telefonia, vereador
Paulo Bufalo, e essas empresas pagam um aluguel para a utilização desses postes. A
CPFL tem um regramento, mas que ninguém obedece.

Então o que é que o projeto pretende? Primeiro: responsabilizar quem é o dono
do poste. Se você é dono, e permite, e loca, você tem que se responsabilizar também
pelo  que  acontece  ali,  primeira  coisa.  Segundo:  obrigar  que  esses  cabos  tenham
identificação  de  qual  é  a  empresa  que  está  colocando,  inclusive  com telefone  de
contato para qualquer um, se tiver alguma coisa caída — Vivo, TIM, Claro, Anatel, não
sei — reclamar; estabelece um prazo para que isso seja… que essa  providência seja
tomada.  E,  obviamente  se  a empresa  que  é…  a  notificação  será  à  empresa
concessionária  que  autoriza  e  aluga  os  seus  postes,  ela  teria  a  responsabilidade
também de acionar essas empresas para fazer os reparos.

Então a ideia é essa é a gente criar alguma disciplina, alguma regra, para que o
município de Campinas tenha um instrumento para resolver esse problema, ele não
pode continuar assim e você não tem nada, não tem com quem falar, “vai reclamar
para o bispo” — desculpa — e desde o início... — é uma expressão popular que a gente
acaba utilizando —, mas o vereador Zé Carlos, desde o início, acompanhou, participou
dos  debates.  Nós  não  procuramos  interferir  nas  questões  comerciais  da  empresa,
apenas queremos utilizar um princípio que é do município, os postes estão em solo
público e compete ao município regulamentar o uso do solo público, inclusive, aquele
que passa no aéreo.
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Então  a  ideia  desse  projeto  é  a  gente  tentar  enfrentar  esse  problema  e
encontrar uma solução; não dá mais, eu acho que todos os vereadores aqui já devem
ter recebido reclamações e já devem ter tentado solucionar o problema e do jeito que
está não consegue. É um instrumento legal para a gente ter força, até coercitiva, de
garantir que esses cabos não continuem por aí infernizando a vida da população e
causando risco aos nossos munícipes.

Era  isso,  senhor  presidente.  Se  o  presidente  vereador  Zé  Carlos  quiser
complementar alguma coisa?

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Vereador Zé Carlos, por favor,
também autor da matéria.

SR.  VEREADOR  ZÉ  CARLOS: Só  para  complementar  aqui  o  que  disse  o
vereador Luiz Rossini, vejam bem, outras cidades, inclusive, o nosso projeto já está
aqui faz tempo,  a gente  discutiu, rediscutiu, eu não sei por que depois parou-se de
discutir  esse  projeto  já  que  nós  tínhamos  discutido  com  todas  as  empresas  que
utilizam o espaço dos postes para colocar seus cabos, seus fios... CPFL, nós tivemos
várias reuniões aqui, eu não sei por que esse projeto não veio para pauta. 

E é um problema recorrente, todos nós sabemos se sair aqui do Plenário aqui
da Câmara, aqui fora, agora vocês vão ver que têm uns cabos enrolados no poste que
estão no chão...  Quer  dizer,  a  gente não sabe...  se  esse cabo pega em um cabo
energizado é um desastre tremendo que a gente tem… está aqui, aqui, é só sair aqui
que vocês vão ver, estão amarrados todos os cabos no poste, que caíram, e não tem
ninguém que se responsabilize por isso.

Americana que começou a discutir  esse projeto — que foi  enviado por nós,
inclusive, para Americana —, eles aprovaram esse projeto e fizeram o pior, eles deram
dez dias para a concessionária resolver o problema, aquela que aluga os postes para
terceiros,  entendeu?  E  nós  ficamos  aqui  patinando,  eu  falei  com  o  vereador  Luiz
Rossini,  falei:  “Vereador  Luiz  Rossini,  está  na  hora  de  nós  voltarmos  com aquele
projeto, porque ninguém aguenta mais”, a maior parte, a maior quantidade de ruas da
nossa  cidade  tem fio  caído  e  se  ele  pega em um fio  energizado,  vocês  sabem a
tragédia que pode acontecer.

Então eu faço coro aqui a todos os vereadores que nos ajudem a aprovar esse
projeto a hora que vier para o Plenário. Obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Tendo  tido  tempo  de
esclarecimento dos vereadores autores da matéria, eu abro a palavra aos vereadores
membros da Comissão de Legalidade.

Vereador Higor Diego… Antes de o  vereador Higor Diego... pode entregar o…
não, o vereador Higor Diego, o vereador Paulo Bufalo? Só quero cumprimentar… Ah,
ele saiu… vereador Juscelino da Barbarense também que está conosco, assim que ele
chegar, eu comprimento de novo.

Vereador Higor Diego, por favor.

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO: Obrigado, presidente.
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Gostaria de cumprimentar os nossos colegas profissionais: engenheiro Luciano;
— mais uma vez — o engenheiro Eduardo, obrigado em nome do secretário  Paulella
por todo o serviço que tem prestado à nossa cidade, atendendo as indicações dos
vereadores aqui que tem sido uma benção na vida da população. 

Esse  projeto  vem de encontro  realmente,  vereador  presidente,  vereador  Zé
Carlos,  vereador  Luiz  Rossini,  em um bom momento,  pena que realmente não foi
aprovado antes de tão bom que é. 

O único ponto negativo aqui… mas, na verdade, eu não posso considerar eu
acho negativo, né? É que ele tem dois anos para ser implementado, um prazo máximo,
poderia ser até antes de tão importante que ele é.

Acredito que vai, sim, de encontro ao anseio da nossa comunidade, do nosso
município, eu já recebi várias demandas em tão pouco tempo, oito meses de mandato,
muitas demandas referente a isso e a gente fica realmente mais perdido do que caroço
de azeitona na boca de banguelo, né? Porque não sabe para onde ir, não sabe o que
faz.

Então, parabéns, vereador. Gostaria de dizer que pode contar comigo, tá? É um
projeto que visa realmente sanar um problema aí do nosso município.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, vereador Higor Diego.

Passo a palavra para o vereador, membro da Comissão, Paulo Bufalo.

SR.  VEREADOR  PAULO  BUFALO:  Senhor  presidente,  eu  também  quero
elogiar a iniciativa, de fato os problemas eles estão na cidade inteira, redes novas já
vivem com esse problema, muitos locais não respeitam o padrão, inclusive de altura,
isso traz transtornos imensos, então acho o projeto muito oportuno.

Talvez, para os autores, importante é avaliar o trecho que vai entre o poste da
concessionária  e  o  poste  do  cidadão,  cidadã  atendido  pelas  empresas,  porque  ao
mudar a empresa de telefonia, por exemplo, esses cabos são abandonados, não são
retirados, fica... ficam lá e, se vierem, se a troca for mensal, daqui a pouco há um
fecho de… um feixe de cabos ali e não há critério de retirada.

A  segunda questão  é  que  depois  dessa  resolução  das  agências  reguladoras
dando essa atribuição à concessionária, eu me lembrei, isso acho que já tem alguns
anos isso, mas depois eu acabei não levando adiante, mas eu acho que pode ser
oportuno retomar uma lei de autoria do ex-vereador Sérgio Benassi, que lá nos anos
90, vereador junto com o Luiz Rossini na época, daquela questão do uso do solo pelos
postes da CPFL. À época gerou uma certa comoção.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Na verdade, foi o vereador Rafful.

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Foi do vereador Rafful?

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: É, ele queria cobrar uma taxa--

SR.  VEREADOR  PAULO  BUFALO:  Bom,  mas,  de  qualquer  forma,  eu  me
lembro que o vereador Benassi se empenhou, pelo seguinte--
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SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: É verdade, eu lembro--

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: --nós tínhamos um contexto à época de que
estava na transição de uma empresa pública, estava privatizando a CPFL, então havia
essa transição, ficou uma discussão, enfim, e o vereador Sérgio Benassi eu me lembro
que se dedicou muito ao tema debatendo do ponto de vista… e a lei foi aprovada, é
uma dessas que estão aí no arcabouço da Câmara, que pode ser um instrumento de
receita orçamentária para a cidade no contexto que nós estamos dialogando com o
setor privado que está usando o solo e que agora tem um serviço instalado nele que
vai além do... À época, diziam: “Vai aumentar muito a conta de energia”. Mas, agora,
pagando ou não, a conta aumenta e nós não temos controle nenhum, né?

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Aliás, vereador--

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Então, nós podemos avaliar essa questão aí
também.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Primeiro, eu acho que--

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Viu, só um minuto, vereador,
por favor. Só para completar os questionamentos, senão a gente se perde, eu tenho
uma audiência… nós temos uma audiência na sequência às 16 horas, eu vou tentar
fazer com que a gente termine mais rápido.

Vereador Jorge Schneider?

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Algum  outro  vereador  tem
questionamento?

Vereador Nelson Hossri?

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Não? Não?

Pode, claro, claro. Só peço que seja breve, se for possível.

SR.  VEREADOR  LUIZ  CIRILO:  Rapidamente.  Eu  quero  cumprimentar  o
vereador Zé Carlos e o vereador Luiz Rossini. Lamento até esse projeto ser de 2016 e
até hoje nós não termos votado. Acontece essas coisas nessa Casa também. Mas,
nunca é tarde, né? E eu vejo que o [ininteligível] dever ter um silogismo completo, ele
tem uma premissa inicial que ele determina realmente a etapa que é a obrigatoriedade
para as concessionárias ou permissionárias, estipula como deve ser feito e, ao final,
ele põe, como conclusão, as consequências do não cumprimento  dessa lei, não vejo
óbice nenhum e, pelo contrário, acho que vai permitir  com que nós tenhamos, no
aspecto aéreo, uma cidade limpa no aspecto… que o que nós temos em muitos lugares
é um emaranhado de fios que ninguém entende nada, o que dificulta e atrapalha, às
vezes, aquela boa prestação de serviço estar indo pela rede através dos postes, aquele
emaranhado de fios de outras empresas pode até, inclusive, danificar ou atrapalhar o
serviço prestado.
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Então, ficam os meus cumprimentos. Acho oportuníssimo esse projeto.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Obrigado, vereador.

Eu só queria fazer uma ponderação, é o seguinte: o vereador Higor Diego falou
que dois anos é muito tempo.

A complexidade que a gente vê na nossa cidade… Veja bem, se a gente tivesse
aprovado esse projeto  em 2016, nós estávamos hoje  com a visão completamente
diferente do que nós temos hoje. Por que complexo? Que nem o vereador Paulo Bufalo
disse: nós estamos fios hoje ainda da época da Telesp,  não sei,  tenho uma ideia, e
Campinas é muito grande, por isso que nós colocamos dois anos. 

Mas o vereador — viu, vereador Higor Diego? —, o vereador tem a prerrogativa
que pode apresentar emenda, só não pode fazer uma emenda que tenha um tempo
muito  curto  porque  depois  não dá  tempo de se… entendeu?  Mas pode  apresentar
emendas,  a gente pode conversar nesse sentido de apresentar emendas, em vez de
dois anos, um ano, entendeu? Isso fica a critério dos vereadores.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Aliás, o motivo da audiência pública é esse, é
colher, inclusive, sugestões de aprimoramento.

E com relação ao que o vereador Paulo Bufalo falou: tem uma comissão de
estudos, que foi proposta pelo vereador Arnaldo Salvetti, que diz respeito à questão da
utilização do solo público. Esse assunto veio e está sendo discutido no bojo dessa
comissão também.

Era isso. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Senhores vereadores, gostaria
de saber se tem algum questionamento. Vereador? Público presente? 

Não havendo mais questionamentos, cumprido todo o devido processo legal…

Antes de encerrar a 23a audiência pública, eu gostaria de agradecer também a
presença do Luciano Carvalho — obrigado, Luciano, obrigado por estar conosco aqui
—, ele é coordenador de iluminação pública, aliás, um trabalho que dignifica a nossa
cidade, acho que a todos nós,  e agradecer sempre a belíssima atuação também e  o
seu carinho com a Cidade Singer, região do Campo Belo — tá bom? Muito obrigado —,
lá é uma região muito carente e que necessita.

E  também  gostaria  de,  antes  de  encerrar,  agradecer  o  público  que  nos
acompanhou  aqui  no  Plenário  da  TV  Câmara,  a  todos  os  vereadores,  gostaria  de
cumprimentar todos os vereadores: vereador Nelson Hossri; vereador Cecílio Santos;
vereador Higor Diego, membro da Comissão de Legalidade; vereador Jorge Schneider,
sempre presente — obrigado, viu,  vereador? —; vereador Luiz Cirilo, nosso sempre
presidente da Comissão; vereador Paulo Bufalo, obrigado — viu,  vereador? — pela
presença; vereador Zé Carlos, nosso presidente; e o nosso líder de governo, vereador
Luiz Rossini, que esteve conosco todos juntos aqui.

Dessa forma, agradeço a todas as autoridades. Agradecer de forma especial aos
funcionários da Câmara Municipal que nos auxiliaram aqui em sete audiências, acho
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 23ª Audiência Pública de 2021, realizada em 18 de agosto, às 15h43,
no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

que é o recorde de audiências públicas que realizamos em sequência na tarde de hoje.

Portanto, declaro encerrada a 23a audiência pública promovida pela Comissão
de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas. Boa tarde a todos. 

E convido você, que nos acompanha, a acompanhar agora, na sequência, a
reunião ordinária da Comissão de Legalidade que teremos agora, já, na sequência.

Muito obrigado a todos. 

Continue conosco.

– Audiência encerrada às 16 horas e 01 minuto.

[fim da transcrição]

 Carmo Luiz

PRESIDENTE
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