
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TRANSCRIÇÃO DA 24ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2021, REALIZADA PELA
COMISSÃO DE ECONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM 31
DE AGOSTO, TERÇA-FEIRA, ÀS 10H05, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

DE CAMPINAS, À AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, N° 66,
PARA DISCUTIR O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) Nº 44/2021,

PROCESSO 233.892, DE AUTORIA DO SENHOR VEREADOR ZÉ CARLOS, QUE
"ALTERA OS §§ 1º E 2º DO ART. 1º DA LEI Nº 13.542, DE 23 DE MARÇO DE

2009, QUE 'DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DEDICADAS À OPERAÇÃO DE

DESMANCHE, COMPRA E VENDA DE SUCATAS E DE PEÇAS NOVAS E USADAS
DE VEÍCULOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'". 

COMPOSIÇÃO DA MESA

SR. VEREADOR EDUARDO MAGOGA PRESIDENTE

SR. ZÉ CARLOS VEREADOR

ASSESSORES E DEMAIS PRESENTES

SR. CHRISTIANO JOSÉ MARIA ASSESSOR DO VEREADOR 
EDUARDO MAGOGA

SR. RÔMULO FERNANDES SILVA CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR
CARLINHOS CAMELÔ

C
M

C
T

R
A

20
21

00
04

3

Assinado com senha por EDUARDO DOS REIS MAGOGA.
Documento Nº: 127207-6770 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=127207-6770

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 24ª Audiência Pública de 2021, realizada em 31 de agosto, às 10h05,
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 EDUARDO MAGOGA:  Bom dia a todos, bom
dia ao público presente, bom dia a você que nos acompanha de casa. Declaro aberta a
24ª Audiência Pública, realizada pela Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do
Consumidor.

Essa  reunião  foi  devidamente  publicada  no  Diário  Oficial  do  Município  de
Campinas no dia 20 de agosto de 2021, sendo uma atividade oficial, ela fica registrada
nos anais da Câmara. 

E essa reunião está sendo transmitida pela TV Câmara, através do sinal digital
11.3, canal 4 da Net, canal 9 da Vivo Fibra, com transmissão simultânea nas fanpages
da Câmara, TV Câmara, Facebook, site: campinas.sp.leg.br.

Eu, presidente desta comissão, convoco nos termos do inciso IV, do art. 85 do
Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Campinas,  audiência  pública  a  ser
realizada  no  dia  de  hoje,  que  começou  agora,  às  10h,  no  Plenário  José  Maria
Matosinho.

E a pauta do dia  de hoje é o projeto  de lei  complementar do vereador  Zé
Carlos,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Campinas,  o  qual  nesse  momento  eu
agradeço a presença, e passo a palavra para que o autor do projeto possa falar um
pouco do projeto, da importância que esse projeto tem no momento que a cidade
passa por essas dificuldades e esses roubos que vem acontecendo. Passo a palavra ao
presidente, vereador Zé Carlos.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Bom dia a todos, funcionários, primeiramente, da
Câmara Municipal, aos telespectadores da TV Câmara, ao presidente da Comissão de
Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, vereador Eduardo Magoga.

Todos nós sabemos, pelo momento que passa Campinas na questão do furto de
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cabos, fios e até de grades de boca de lobo, principalmente tudo aquilo que é de aço,
ferro, que são levados.

Nós  mesmos,  na  Vila  Padre  Anchieta,  onde  nós  moramos,  vários  furtos  já
ocorreram nas escolas, aquela quadra poliesportiva que começa ali na Avenida Papa
João Paulo II. Tem uma escola estadual na CDHU, onde já foi furtado cabos e fios
umas oito vezes, inclusive filmado.

E,  muitas  vezes,  esse  meliante  já  foi,  inclusive,  encarcerado,  mas  a  nossa
justiça solta, porque diz que é roubo comum. Mas quem fica com o prejuízo são as
nossas entidades. E assim vai, Campinas inteiro.

Ontem eu assisti uma matéria da EPTV, ela fala em um crescimento de furto de
fios de energia em 24%, mas eu acredito que está muito mais do que isso, uma vez
que a maioria das entidades, e a própria Prefeitura, não fazem Boletim de Ocorrência.

Nós temos entidade em Campinas que já foram fechados por conta de roubo de
fios e cabos. Então, nós fizemos essa lei,  exatamente na tentativa de aprimorar e
contribuir com a efetividade da Lei 13.542, de 23 de março de 2009.

Nesse sentido, nós alteramos o parágrafo 1 e 2, do artigo, do primeiro artigo da
lei, na tentativa de atender os anseios do município e também dos munícipes da nossa
cidade. Então, nós alteramos esses dois parágrafos.

E aquele que recepcionar… porque só existe o ladrão, o bandido, porque existe o
receptador. Se não tiver quem compra esse material, que é de origem suspeita, não
teríamos os furtos.

Então nós estamos colocando nessa lei que o estabelecimento que tiver com
esse material de origem não identificada, ele será lacrado.

Então  eu  acredito...  e  isso  é  importante  que  a  imprensa  da  nossa  cidade
divulgue isso para que a gente termine com esses roubos de fios e cabos, que tanto
tem atrapalhado as nossas entidades, principalmente entidades sem fins lucrativos,
que  funcionam muitas  vezes  — e  o  senhor  sabe  disso,  o  senhor  ajuda  muito  as
entidades em Campinas, a gente sabe — que se sustentam com doações; e quando
tem esse material da tua — vamos dizer assim —... da tua identidade, do teu espaço
físico furtado ou roubado é muito difícil para comprar.

Nós tivemos agora há pouco tempo, eu fiquei sabendo que lá no campo do Sete
Cores roubaram os cabos. Isso é um absurdo, sabe quanto custa um cabo daquele?
Que é vendido por quilo? O João do Pulo, ele nunca acendeu aqueles refletores, porque
os cabos foram roubados.

Então essa lei vem exatamente para inibir que os receptadores comprem esse
material  de  origem  suspeita  e  que  eles  serão  lacrados,  caso  eles  comprem esse
material.

Era isso, senhor presidente.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR  EDUARDO  MAGOGA:  Vereador,  muito
obrigado.

Quero  esclarecer  também  que  a  população  poderá  participar  da  audiência
presencialmente  em conformidade  com  os  termos  do  Ato  da  Mesa  nº  18/2021  e
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também através do  link disponível na capa do  site: www.campinas.sp.leg.br. Se nós
tivermos alguém inscrito, pode se manifestar. 

Mas, presidente, eu gostaria também, em nome da Comissão de Economia e
Defesa dos Direitos dos Consumidores, perguntar  ao presidente, que é autor deste
grande projeto de grande relevância para nossa cidade de Campinas e depois de tudo
que  você  nos  explicou,  se  houve  uma  participação  por  parte  do  autor  algumas
conversas  com a  Polícia  Militar,  com a  Polícia  Civil,  você  teve  envolvimento,  você
procurou esses órgãos de autoridade do município para que eles também pudessem
estar aí participando e orientando no que for de melhor para que esse projeto possa
realmente ter uma efetividade na cidade de Campinas?

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Sim, presidente. Nós tivemos uma reunião muito
ampla, inclusive, lá no 47º, onde participaram os vereadores: vereador Otto Alejandro,
o  vereador Higor Diego, também o vereador Major Jaime.  Entre tantos assuntos que
nós discorremos naquela oportunidade, os fios e cabos e as tampas de metais estavam
no escopo dessa reunião com o comandante Fernando.

Então é uma discussão que já vem há muito tempo, eu sou... eu fiz um projeto,
eu sou o criador de um projeto ainda no meu primeiro mandato que foi de coibir... isso
em 2005, 2006, se não me engano, eu fui o proponente de um projeto dessa natureza,
que os receptadores...  a EPTV fez uma grande reportagem na época, inclusive, foi
matéria  do jornal  tanto da tarde como da noite  da EPTV, em frente a um grande
comércio de ferro velho — que falavam na época, onde se compravam sucatas e coisas
desse tipo —, e o projeto foi vetado pelo doutor Hélio de Oliveira Santos, ele vetou
esse projeto. 

Um projeto que tinha um alcance... e hoje nós não estaríamos passando o que
estamos  passando  hoje  com  esses  furtos,  com  esses  roubos,  muitas  vezes
atrapalhando a vida de milhares de pessoas que necessitam do atendimento dessas
entidades.  Então,  foi  amplamente discutido isso  e esperamos que agora o prefeito
Dário sancione essa lei e acabe de uma vez por todas com os roubos de fios e cabos da
nossa cidade.

SR. PRESIDENTE VEREADOR EDUARDO MAGOGA: Obrigado, presidente.

Bom, nós não recebemos aqui nenhuma--

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Só para esclarecer, presidente. Eu estou meio
afônico, está com… inclusive ontem eu não participei da Sessão na Presidência por
conta de um... eu tive aí um problema de garganta, mas estou bem. Graças a Deus!

Então, só para dizer que esse projeto ele foi discutido no âmbito do CMDU, foi
aprovado com bastante louvor aí pelos membros do  CMDU, então é um projeto de
extrema importância para a nossa cidade.

Então, eu só queria completar com essa fala para terminar aqui minha--

SR. PRESIDENTE VEREADOR EDUARDO MAGOGA: Não, ok.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: --minha defesa do projeto.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR EDUARDO MAGOGA: Se o  senhor  também
puder... já estamos aqui há 16 minutos no ar, está sendo transmitida ao vivo, nós não
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temos nenhuma pergunta, o público presente também acredito que está esclarecido
sobre o projeto,  assim que o prefeito de Campinas,  o senhor  Dário Saadi, sancionar,
quanto tempo o senhor acha que vai levar para que esse… para que a lei já possa estar
amenizando esses problemas na nossa cidade? Você acha que demora muito isso daí?

SR.  VEREADOR ZÉ  CARLOS: Presidente,  eu  acredito  que  a  nossa...  esse
problema é tão grave na cidade de Campinas que eu não tenho dúvida que a Prefeitura
sancionando esse projeto, ele imediatamente já, vamos dizer assim, já... a Prefeitura
já estará a campo para verificar todos aqueles estabelecimentos que comercializam
peças e material dessa natureza nos seus  ferros-velhos e também essas casas que
comercializam todo esse tipo de material já estará sendo visitada pela Prefeitura para
ver o material ali existente para ver se não é produto  dessa natureza, de furto, de
roubos, para que ele  já seja  enquadrado nessa  lei, isso é importante frisar.  Então, é
importante dizer que se preparem todos esses estabelecimentos.

Me fizeram uma pergunta, se eu não tinha medo de fazer esse projeto dessa
natureza. Eu não tenho medo, a minha vida pertence a Deus. Mas, nós temos que
parar  com  isso,  não  importa,  se  todos  nós  trabalharmos  de  acordo  com  as  leis
existentes no nosso país, ninguém tem que ter medo, entendeu? Então, eu acho que
nós  temos  que  fazer  alguma  coisa,  nós  fomos  eleitos  para  isso,  para  fazer  lei  e
fiscalizar as leis no seu cumprimento.

Então, eu tenho certeza que a Prefeitura fará um levantamento minucioso de
todas  essas...  de todos esses estabelecimentos  que  comercializam peças  usadas e
coisa desse tipo para que não venha a ocorrer receptação fraudulenta, receptação de
origem duvidosa, para que eles não sofram as consequências e o peso dessa lei. Então,
é um aviso que a gente dá, se preparem que a fiscalização juntamente com a Guarda
Municipal… Hoje  ainda terei  uma reunião  com o secretário  Christiano Biggi para a
gente… para estar delineando aí como fazer essas fiscalizações que vai ser muito dura
na cidade de Campinas, porque ninguém suporta mais tantos roubos e furtos de cabos
elétricos, entre outras… tampas e até tampa de bueiro, até grade de bueiro estão se
roubando.

Então, é um absurdo na nossa cidade, tem que coibir.

SR. PRESIDENTE VEREADOR EDUARDO MAGOGA: Se o presidente permitir,
e se tiver a honra de mais alguns minutinhos, gostaria de ler o seu projeto na íntegra.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Fique à vontade, presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR EDUARDO MAGOGA: Então, vamos lá. Projeto
de Lei Complementar 44/2021: “altera os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 13.542, de
23 de março de 2009, que ‘dispõe sobre a instalação, reinstalação e funcionamento de
atividades dedicadas à operação de desmanche, compra e venda de sucatas e de peças
novas e usadas de veículos e dá outras providências”. 

Então, aqui no  artigo 1o: “Ficam alterados os §§  1o e 2o do art. 1o da Lei n°
13.542, de 23 de março de 2009, que passam a vigorar com a seguinte redação: § 1o”
são proibidas a compra e a venda de cabos de cobre, no qual é um dos itens que mais,
hoje, estão sendo… que está acontecendo no nosso município são roubos de cabos de
cobre, que acho que é o material  de mais valor — não é, presidente vereador Zé
Carlos? —, bem como tampas e grades de inspeção e proteção utilizadas em próprios
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públicos nas atividades referidas no caput deste artigo. 

E  o  segundo  parágrafo  deixa  bem  claro  que  os  estabelecimentos  que  se
desviarem das atividades para as quais estejam licenciados a funcionar ou que não
comprovarem  devidamente  a  legalidade  e  a  licitude  da  aquisição  originária  dos
materiais referidos neste artigo, ficarão sujeitos à cassação do alvará ou licença de
funcionamento e à interdição de suas atividades. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação e ficam revogadas às disposições em contrário. 

É um projeto que a Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor
teve o prazer de exarar parecer favorável desde quando chegou à nossa comissão. 

Em nome de todos da comissão eu agradeço ao presidente, ao vereador, por
estar aqui hoje na audiência pública esclarecendo, e te dar os parabéns por mais um
projeto de grande relevância na nossa cidade.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Obrigado, vereador, eu quem agradeço. 

A nossa função aqui é exatamente essa: fazer leis, fazer cumprir as leis, essa é
uma das premissas de nós  [sic],  aqui,  legisladores da Casa.  E eu peço até que o
senhor, se quiser assinar como coautor no meu projeto, fique à vontade, vereador. 

É um projeto de extrema relevância  para nossa cidade,  é um projeto  onde
muitos vereadores das cidades circunvizinhas — que é importante, também, fazer esse
trabalho — já me pediram cópia, eu vou estar enviando porque nós vamos ter reunião
do parlamento na próxima sexta-feira, dia 3… eu vou estar enviando a todos eles para
que a gente faz faça um cercamento, um fechamento de toda a Região Metropolitana
contra o furto de fios e cabos entre outras coisas, até a tampa de inspeção da caixa
dos Bombeiros têm sido furtadas aqui na nossa cidade.

Então, é um projeto de extrema relevância, não só para a cidade de Campinas,
mas como para toda a Região Metropolitana. E eu faço questão que o senhor assine
como coautor.

SR. PRESIDENTE VEREADOR EDUARDO MAGOGA: Presidente, estava para
encerrar, mas você tocou em um assunto muito importante: mais uma vez parabéns
porque a ação em conjunto com as cidades e o senhor, com presidente do Parlamento
Metropolitano, vai ajudar bastante porque se a lei existe no município de Campinas, o
pessoal rouba aqui e vende no vizinho, não iria adiantar.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Exatamente, pensando nisso é que nós fizemos
esse esse acordo entre todos os presidentes das câmaras municipais que compõem o
Parlamento Metropolitano e estaremos levando esse projeto, já, na sexta-feira, como
outros projetos  também, dos cabos que ficam pendurados,  tudo isso nós  estamos
passando para a Região Metropolitana para que não fique só aqui porque nós somos
uma metrópole, mas não adianta nada: rouba aqui e vende na cidade vizinha, fica
muito fácil. Então nós estamos fechando o cerco contra esse fruto que tem dado tanto
aborrecimento para os municípios lindeiros, nossos, aqui, e a todos os munícipes da
nossa região.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  EDUARDO  MAGOGA:  Muito  obrigado,
presidente, mais uma vez, pela sua participação e os esclarecimentos sobre o projeto.

10  horas  e  24  minutos.  Nós  não  temos  nenhuma  pergunta  de  nenhum
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telespectador e de ninguém aqui presente.

Então, eu quero agradecer, mais uma vez, a presença da TV Câmara, de todos
os funcionários, de toda a nossa equipe, que sem vocês seria  impossível fazer uma
audiência dessa tão organizada, agradecer o público que nos assiste, e agradecer o
vereador Zé Carlos, que Deus continue te abençoando, continue abençoando a todos.

Eu  declaro  encerrada  a  24ª  Audiência  Pública,  que  se  trata  do  projeto  do
vereador Zé Carlos. Muito obrigado.

– Audiência encerrada às 10 horas e 25 minutos.

[fim da transcrição]

 Eduardo Magoga

PRESIDENTE
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