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          Legenda:
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Aviso:

Nesta  transcrição  utilizam-se  os  nomes  parlamentares  em  substituição  a
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A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  Muito bom dia a
todos.

Declaro  aberta  a  25ª  Audiência  Pública,  promovida  pela  Comissão  de
Constituição e Legalidade, para debater o Projeto de Lei Complementar nº 42/2021,
Processo nº 233.562, de autoria do Prefeito Municipal, que “institui o programa ‘Amigo
da Reurb Campinas’ e dá outras providências”.

Eu cumprimento aqui os vereadores… o vereador Luiz Rossini, líder de governo,
presente  hoje  aqui  na  audiência  pública;  cumprimento  também aqui  a  vereadora
Mariana Conti, presente, suplente do vereador Paulo Bufalo, membro dessa Comissão;
cumprimentar  também  doutor  Arly  de  Lara  Romeo,  hoje  secretário  municipal  de
Habitação.

Bom dia, doutor Arly.

Ele já foi membro dessa Comissão quando foi vereador; e cumprimentar, um
cumprimento  especial  aqui  ao  Lucas  Bonora  da  Silva,  diretor  da  Secretaria  de
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Habitação; e às arquitetas Lina Márcia Dornelas e Ana Paula Scali, sejam muito bem-
vindas.

Hoje também fazer um cumprimento aqui especial ao público presente e aos
que  nos  acompanham  pela  TV  Câmara,  esclareço  a  todos  que  a  população  aqui
presente poderá participar dessa audiência pública e os que nos acompanham pela TV
Câmara poderão enviar questionamentos através do  link disponível na capa do  site:
www.campinas.sp.leg.br.

Também gostaria de esclarecer aqui hoje, essa audiência pública seria presidida
pelo nosso presidente da Comissão, o vereador Carmo Luiz, mas, por conta de um
compromisso médico emergencial, precisou se ausentar e solicitou que eu fizesse hoje
essa audiência pública.

Vamos  combinar  aqui  como  que  nós  vamos  dar  seguimento  na  audiência
pública.  Primeiro,  eu vou passar  a  palavra,  já  na  sequência,  para o  secretário  de
Habitação,  doutor  Arly  e  na  sequência,  para  o  diretor  de  Habitação,  Lucas;
posteriormente abriremos para pergunta dos vereadores aqui presentes e do público
presente hoje no Plenário ou que enviar questões pelos canais de comunicação da
Câmara Municipal; e após, eu passo novamente para o secretário de Habitação, doutor
Arly, para  respostas;  e  por  último,  passo  aos  vereadores  que  desejarem  fazer  a
tréplica.

Então, passo agora a palavra ao secretário de Habitação, doutor Arly de Lara
Romeo e ao diretor de Habitação, Lucas Bonora.

SR. ARLY DE LARA ROMEO: Bom dia a todos.

Eu  quero  saudar  aqui  aos  telespectadores  que  nos  acompanham  pela  TV
Câmara;  cumprimentar  aqui  o  nosso  vereador  que  está  presidindo  esta  audiência
pública,  o  vereador  Rodrigo  da  Farmadic;  cumprimentar  os  vereadores  aqui,  Luiz
Rossini, líder de governo, a vereadora Mariana Conti, o público que aqui se encontra,
técnicos, funcionários, amigos.

Estou vendo o Toninho aqui que esteve até poucos dias com a gente aí, pessoa
querida, conhecida.

Cumprimentar o doutor Lucas Bonora, que é diretor na Secretaria de Habitação,
lá comigo, e que a gente estaremos aqui à inteira disposição de vocês, ele vai fazer
uma exposição para falar sobre esse projeto de grande alcance social, tá?

Nós estamos em vias de dar salto aí nessa área de habitação e creio que os
projetos que estão sendo submetidos à Câmara vão possibilitar um grande avanço para
a população de baixa renda, um trabalho inclusivo, social, tá?

Bom dia  também ao  vereador  Higor  Diego,  grande  amigo  também,  grande
vereador aí. Parabéns.

Muito obrigado a todos, então. Fico à disposição.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  Gostaria aqui de
mencionar  a  presença  do  vereador  Higor  Diego,  membro  titular  da  Comissão  de
Constituição e Legalidade, sempre presente aqui na Casa, nas reuniões da Comissão,
em nome do sempre vereador Pastor Elias Azevedo, que está presente aqui na Casa e
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hoje,  como  servidor  da  Secretaria  de  Habitação,  cumprimentar  todos  os  demais
colegas  aqui,  servidores  da  Secretaria  de  Habitação  e  da  Cohab  que  se  fazem
presentes hoje nessa audiência pública.

Passo agora a palavra ao diretor Lucas para que faça a exposição dos trabalhos.

SR. LUCAS BONORA DA SILVA: Bom dia a todos. É uma honra e um prazer
estar aqui com todos vocês hoje para tratar de um assunto, de um projeto de lei de
extrema importância para a Secretaria Municipal de Habitação e também para o nosso
município.

Antes de fazer uma alusão a esse projeto de lei, eu gostaria de fazer alguns
breves e singelos agradecimentos.

Agradeço ao vereador Rodrigo da Farmadic pela presidência, por todo o apoio,
vereador, que senhor vem dando à Secretaria Municipal  de Habitação, à vereadora
Mariana  Conti,  vereador  Higor  Diego,  vereador  Luiz  Rossini,  todos  os  parceiros,  e
parabenizá-los, já neste momento, e de imediato, pelo trabalho que os senhores vêm
fazendo à frente do Legislativo no nosso município.

Gostaria  de  agradecer  também  ao  secretário  Municipal  de  Habitação  e
presidente da Companhia de Habitação Popular, Cohab Campinas, o doutor Arly de Lara
Romeo. Obrigado, doutor, pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Eu até peço licença
para fazer uma correção nas falas corriqueiras do senhor: o senhor tem o hábito de
chamar todo mundo de professor, mas eu gostaria de dizer que o professor aqui é o
senhor, tá? E eu me sinto, assim, privilegiado por aprender diariamente com o senhor.
Eu tenho 29 anos, o doutor Arly já é um pouco mais experiente, tem seus trinta e
poucos anos,  e a gente teve a sorte de estabelecer uma relação que vai  além da
relação secretário-diretor, o doutor Arly, muitas vezes, ele acaba fazendo papel de pai,
principalmente na hora de dar uns puxões de orelha. Então, obrigado, é uma honra
dividir esse espaço com o senhor.

Agradeço  a  presença  de  todos  os  servidores  da  Secretaria  Municipal  de
Habitação e da Cohab Campinas que aqui se fazem presentes, vocês não imaginam o
quão importante a presença de vocês é para nós. Eu sei que todos vocês já tinham
agenda,  já  tinha cronograma de trabalho programado para o dia  de hoje  e, ainda
assim, fizeram questão de manifestar o seu apoio a esse projeto de suma importância
para a nossa pasta. Então fica aqui registrado também o nosso muito obrigado.

Agradeço  a  presença  do  diretor  de  Habitação  do  município  de  Hortolândia,
senhor Rodrigo, que também fez questão de vir até a nossa audiência prestigiar esse
projeto. 

E eu costumo dizer, vereador Rodrigo da Farmadic, que na nossa vida tudo o
que é bom a gente nunca faz sozinho e o mesmo o mesmo aconteceu na elaboração
desse projeto… com quem eu gostaria de dividir isso com a arquiteta Lina, com a
arquiteta Ana Paula Scali. Gostaria, Lina de, inclusive — não sei se eu posso quebrar
esse  protocolo,  vereador  —,  pedir  a  presença  da  Lina  também  na  Mesa  dessa
solenidade.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  Pode trazer, sim.
Será um prazer, com certeza.
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SR. LUCAS BONORA DA SILVA:  E, por fim, agradeço também ao secretário
Municipal de Transportes, o senhor Vinícius Riverete. Falei com o Vinícius rapidamente
ontem, ele já tinha uma agenda pré-estabelecida para o dia de hoje, infelizmente não
pôde se fazer possível, mas mandou também todo o seu apoio. Esse projeto, ele teve
início  ainda  na  gestão  do  Vinícius  enquanto  secretário.  Então,  fica  também  aqui
registrado o nosso muito obrigado.

Esse  projeto  de  lei  denominado “Amigo  da  Reurb  Campinas”, é  um projeto
desenvolvido pelos servidores da Secretaria Municipal de Habitação com o intuito de
aproximar a iniciativa privada e o terceiro setor dentro dos processos de regularização
fundiária de interesse social do nosso município, então, ele vai ser utilizado como um
atrativo de colaboração do setor privado e terceiro setor dentro dos nossos processos
de regularização.

Hoje, o município, ele conta com um banco de dados onde hoje, mapeado, nós
temos  a  existência  de  398 núcleos  urbanos  informais,  dentre  os  quais  309  estão
classificados  na  modalidade  de  regularização  fundiária  de  interesse  social  e  89  na
modalidade de regularização fundiária de interesse específico. 

Qual a diferença, em tese, dessas duas modalidades de regularização? Essas
modalidades são fixadas através de uma lei federal, Lei 13.469 de 2017, e sintetizam o
quê? A regularização fundiária de interesse social, é aquela regularização aplicada aos
núcleos urbanos informais, cuja população, em sua grande maioria, não ultrapassa o
teto de cinco salários-mínimos, por isso ela é tida como de interesse social.

Ao passo que a regularização fundiária de interesse específico, ela é atribuída
aos núcleos urbanos informais cuja população ultrapassa essa renda.

E qual a principal diferença dentre essas duas modalidades de regularização? Na
regularização fundiária de interesse social, a obrigação e a responsabilidade e custeio
do Plano de Regularização Fundiária e todos os projetos e peças técnicas atreladas a
este, da implantação das obras de infraestrutura essenciais e erradicação de eventuais
riscos existentes naquele território, compete ao poder público municipal.

Ao passo que na regularização fundiária de interesse específico, essa obrigação
ela fica atribuída aos seus potenciais beneficiários. Seriam os próprios beneficiários da
regularização fundiária.

Feito  isso, quais  são os principais  pontos que nós buscamos atingir  através
desse projeto  de lei?  Então, é um projeto de lei  que visa atrair  a  participação da
iniciativa privada dentro dos nossos processos de regularização fundiária. Como que
seria  essa  participação  das  empresas  e  dessas  organizações  nos  processos  de
regularização? Através da oferta de cursos nas suas diversas modalidades, através do
fornecimento  de  materiais  e  serviços  para  a  construção  ou  reforma  de  unidades
habitacionais inseridas nesse núcleo.

Então, uma empresa pode chegar e falar assim: “Olha, município de Campinas,
eu vou promover a pintura de todas as unidades habitacionais desse referido núcleo”.
Então ela pode participar dessa forma também. Realizando a construção ou obras de
melhorias,  aí  seriam  obras  de  melhorias  diversas  no  âmbito  da  regularização;  e
executar  no  todo,  ou  em parte,  os  cronogramas  físicos  de  obras  assumidos  pelo
município.
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Por  quê?  Na  regularização,  no  processo  de  regularização,  as  obras  de
infraestrutura  essenciais,  elas  podem  ser  realizadas  antes,  durante  ou  após  a
aprovação do Plano de Regularização.

Se realizadas antes e depois, ótimo, é o ideal. E essas melhorias, essas obras,
são levadas para dentro dos projetos e para a aprovação do município. Se o município
não consegue promover toda a implantação dessas obras de infraestrutura antes e
durante  a  Reurb,  ele  pode,  ainda  assim,  aprovar  essa  regularização,  e  assumir,
mediante um termo de compromisso, atrelado a um cronograma físico de obras, a
implantação  e  a  execução  dessas  obras  de  infraestrutura.  Aí,  nesse  caso,  essas
empresas  poderiam  estar  participando  ativamente,  assumindo  o  cumprimento  de
executar no todo, ou em parte, esses cronogramas.

 E qual seria o reconhecimento dessas ações promovidas por essas empresas? O
primeiro ponto é que o município irá fornecer um selo, um selo, uma certificação,
chamado  “Amigo  da  Reurb  Campinas”,  a  essas  empresas,  reconhecendo  essas
organizações como socialmente responsáveis. Esse selo, ele poderá ser utilizado por
essas empresas nos seus painéis publicitários e tudo mais. 

O colaborador, a empresa, ela também terá direito a participação na cerimônia
de entrega das matrículas dessas unidades habitacionais regularizadas, então ela vai
ter representatividade dentro desse processo. E ela vai garantir também o direito de
utilização de um determinado espaço dentro do núcleo para fazer uma publicidade em
relação à sua empresa. A empresa “X” apoia os processos de regularização fundiária do
município de Campinas.

Então, nós desenhamos o escopo desse projeto e nós pensamos: “Esse projeto,
ele vai agregar? E quem ele vai agregar?” Então, nós identificamos que ele vai agregar
aos moradores do núcleo urbano informal de interesse social, que ele vai agregar à
iniciativa  privada,  ao  terceiro  setor  e  à  iniciativa  privada,  bem  como  ao  nosso
município,  como  ele  agregaria  aos  moradores  dos  núcleos  urbanos  informais?  Os
moradores  teriam  a  oportunidade  de  desenvolver  novas  habilidades  quando,  por
exemplo, uma empresa assume a responsabilidade de ofertar cursos de capacitação
aos  moradores  de  um núcleo  urbano  e  com isso  se  inserir  com mais  facilidade  e
propensão dentro do mercado de trabalho, e eles teriam a oportunidade também de
viver em um ambiente mais organizado, através das obras de melhorias realizadas no
âmbito da regularização.

Quais valores seriam agregados às empresas participantes que aderirem a esse
programa? Primeiro, elas teriam esse selo  de reconhecimento como uma empresa,
uma entidade  socialmente  responsável,  elas  poderiam identificar  talentos e  admitir
posteriormente esses profissionais.  Uma empresa que promoveu a capacitação dos
moradores de determinado núcleo, a empresa que promoveu essa capacitação, ela
pode identificar  dentre esses moradores: olha, tais pessoas, elas têm aptidão para
determinado tipo de trabalho, vou contratá-las para trabalhar na minha empresa. 

Então é outro  ponto  benéfico  que nós identificamos nesse projeto, além de
promover  a  melhoria  no  entorno  dos  próprios  empreendimentos  dessas  empresas.
Muitas vezes, no entorno dos núcleos urbanos informais, nós temos empreendimentos
habitacionais. Então a partir do momento que a gente consegue melhorar o entorno,
automaticamente também melhora o valor de comércio do empreendimento que vem
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sendo instalado ali naquela região.

E quais valores seriam agregados ao município de Campinas? Nós teríamos uma
consequente melhora do ambiente urbano, teríamos uma economia de serviço público,
nesse caso, em especial, quando a empresa assume em todo ou em parte a obrigação
de se executar as obras previstas no cronograma físico de obras e serviços, e também
nós  diminuiríamos  o  deficit  habitacional  qualitativo,  quando  essas  empresas
promovessem reformas  e  melhorias  nas  unidades  já  existentes,  e  no  quantitativo,
quando houver a produção de novas unidades habitacionais.

Então  foram  esses  valores  que  nós  identificamos  de  imediato  que  seriam
agregados  com esse  projeto.  Trata-se  de  um projeto  simples,  um projeto  sucinto,
porém que é de extrema importância para as atividades que a Secretaria Municipal de
Habitação é responsável.

Muito obrigado. Fico à disposição, vereador.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  Obrigado, Lucas,
pela exposição. 

Eu gostaria aqui de cumprimentar a um bom dia que o vereador Paulo Bufalo e
o  vereador  Cecílio  Santos,  ambos.  Vereador  Paulo  Bufalo  é  membro  titular  da
comissão, vereador Cecílio Santos é membro suplente da vereadora Guida Calixto aqui
da comissão. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença.

E  eu  passo  agora  para  o  vereador  que  tiver  ou  desejar  fazer  algum
questionamento.  Tem  algum  vereador  que  deseja  fazer  alguma  participação  ou
questionamento?  Passo  então  à  vereadora  Mariana  Conti  para  que  faça  as  suas
considerações ou questionamentos.

SRA.  VEREADORA  MARIANA  CONTI:  Bom  dia  a  todas  e  todos,  quero
cumprimentar  o  vereador  Rodrigo  da  Farmadic,  que  preside  essa  Sessão;
cumprimentar o secretário Arly de Lara Romeo; o diretor Lucas; todos os funcionários
da secretaria;  cumprimentar  aqui  os vereadores também: vereador  Higor  Diego,  o
vereador  Luiz  Rossini,  vereador  Paulo  Bufalo,  vereador  Cecílio  Santos;  todas  as
pessoas que nos assistem e os trabalhadores aqui da Câmara que fazem essa Sessão
possível.

Eu queria fazer alguns questionamentos sobre o projeto. De uma forma geral,
assim,  o  primeiro  questionamento  é  sobre  o  sentido  e  a  que  esse  projeto  está
orientado. O Lucas expôs aqui esse Programa Amigo da Reurb Campinas, me parece
que  esse  projeto  está  sendo  voltado...  falou-se  do  terceiro  setor  e  das  empresas
privadas,  mas me parece que esse projeto, ele  é voltado mais  para as empresas,
porque...  enfim, quer  dizer, quando você tem uma premiação, é uma premiação...
digamos assim, de uma propaganda, isso atende a uma lógica de que está disputando
o mercado, publicidade no mercado, e aí eu acho que falta um olhar para aquilo que
não se enquadra dentro dessa lógica, porque nós temos cooperativas habitacionais,
nós temos entidades, nós temos organizações de movimentos que inclusive trabalham
e operam e estão participando de todos os processos, e eu imagino que a Secretaria
tenha diálogo com essas entidades, inclusive nesse processo da regularização, e eu
vejo  que,  assim,  não  existe  um  incentivo  que  atenda  a  lógica  dessas  entidades,
porque,  afinal,  para  essas  entidades  a  questão  da  propaganda,  da  publicidade,
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concorrência de mercado, não é isso que as faz entrar, enfim, e ser... contribuir para
esse processo de regularização fundiária.

Então, acho que é importante dizer, assim, o meu questionamento primeiro,
quer dizer, falta um olhar para isso que existe, que é algo que já existe, que tem sido
parte do processo de regularização, então esse sentido que é um sentido de... me
parece  um sentido,  inclusive  unilateral,  de  incentivo  de  uma… da  participação  de
empresas, enfim, então acho que esse é o primeiro questionamento.

O segundo questionamento, que na verdade também tem um sentido geral,
porque eu acho que, assim, é importante, é claro que é importante que... quer dizer...
você assumir responsabilidades, mas acho que tem uma questão de um risco sobre
uma certa transferência de responsabilidades, então eu acho que é importante que a
gente... delimitar em que medida essas responsabilidades vão ser feitas.

E  nessa questão da transferência  de responsabilidades,  eu quero questionar
principalmente o artigo 6º. O artigo 6º, ele coloca ali: contribuir com a realização de no
mínimo uma das seguintes modalidades. No mínimo, uma das seguintes modalidades
me parece que está muito abrangente, porque você... no mínimo uma, só que não se
descreve exatamente, quer dizer, um percentual mínimo de uma realização de uma
determinada obra, quer dizer, qual é... o que... o que de fato… qual é exatamente o
investimento ou o que, de fato, de contribuição vai ser definido para que você tenha
esse  selo…  esse  selo...  Não  é  bem  esse  o  nome.  É,  esse…  o  selo  do  Reurb,
exatamente, quer dizer, me parece muito abrangente, quer dizer, pintar um muro. É ou
não é?

Então, assim, eu acho que a questão... a questão aí para você ser, de fato, esse
selo, precisaria estar mais especificado, sugiro que tenha um percentual mínimo e até,
voltando  um pouquinho,  a  questão  do  incentivo às  cooperativas,  quer  dizer, quais
seriam as possibilidades do incentivo dessas cooperativas, dessas entidades populares,
se isso passou pela... algum debate, alguma discussão nas... na Secretaria.

Aí, o terceiro questionamento é que no artigo 6º mesmo, os incisos IV e V… os
itens  IV e  V, ele  coloca:  “executar, no  todo  ou em parte,  o  cronograma físico  de
serviços  e  implantação  de  obras  de  infraestrutura  essencial,  compensações
urbanísticas, ambientais e outras” quando houver definidas por ocasião da aprovação
do projeto de regularização fundiária e “executar projetos e obras para a eliminação,
correção ou administração em áreas de riscos geotécnicos, de inundações ou de outros
riscos especificados em lei”.

Aqui nesses dois itens não aparece a modalidade do Reurb de interesse social,
então o meu questionamento é…

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]

SRA.  VEREADORA  MARIANA  CONTI:  [ininteligível] interesse  social  e
interesse específico, não é? Essa é a distinção. Nos outros itens isso aparece, nos
outros  itens  está  definido  como  interesse…  como  interesse  social.  E  aí,  o  meu
questionamento é qual o sentido, imagino que isso esteja mais orientado para o de
interesse social, que, como bem disse o Lucas, é uma modalidade de regularização que
a responsabilidade do custo fica com o poder público, certo? Essa é a diferenciação do
Reurb de interesse social para o interesse específico, então a ideia é que esse processo
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é para contribuir com aquilo que é de responsabilidade do poder público.

E aí, o meu questionamento é: por que é que isso não aparece nesses dois
últimos itens?

É isso. Obrigada.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Mais  algum
vereador?

Vereador Paulo Bufalo.

SR.  VEREADOR  PAULO  BUFALO:  Bom  dia,  presidente  substituindo  o
presidente vereador Carmo Luiz, os vereadores, vereadora presente, o secretário Arly
de Lara, o diretor Lucas, trabalhadores e trabalhadoras da Habitação.

Nessa questão do artigo 6º eu queria, talvez, forçar só duas questões que a
vereadora  já  salientou.  Porque  se  o  incentivo,  por  exemplo,  é  essa  visibilidade  e
publicitária, e vamos supor que haja uma adesão a isso, nós corremos o risco, por
exemplo, e ter uma lista grande de cursos para que possa ter acesso a uma uma placa
em cada núcleo desse, núcleo urbano desse… então, talvez, criar alguns dispositivos,
não sei se é o caso de tentar estabelecer um limite para isso, se for um curso… um
limite no tempo para isso de que vire um incentivo, assim: ele faça em alguns núcleos,
faça em outros, tal.

Uma outra questão: que talvez tenha que ampliar essa possibilidade. Além de
uma intervenção urbana, uma pintura de um espaço, a instalação de uma lixeira, ou
uma questão de galerias,  enfim, algo desse tipo, combinado com uma ação nesse
campo de formação, por exemplo, então seria não uma única ação no núcleo, isso para
garantir também que fique algo para aquele núcleo posterior. Porque geralmente uma
empresa que vai fazer uma intervenção como essa, ela tem um potencial também der
oferecer a formação, a capacitação para esse núcleo. Então uma questão que pudesse
ser combinada.

Eu acho que são essas as questões, além daquelas que a vereadora já levantou.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  O próximo  é  o
vereador Cecílio Santos. 

Eu gostaria aqui de mencionar aqui a  vereadora Guida Calixto que nos coroa
com a sua presença aqui, membro titular da comissão. E também hoje temos presente
conosco aqui o ex-vereador Thiago Ferrari, que é coordenador da Primeira Infância
Campineira da Secretaria Municipal de Educação e ex-presidente da Câmara Municipal
de Campinas.

SR.  VEREADOR  PAULO  BUFALO:  Só  uma  outra  questão.  Eu  não  sou
especialista em comunicação, mas me parece assim, que tem ali  um limite de dez
metros quadrados para fixação da placa. Vamos supor que um núcleo receba uma
intervenção de cada tipo aqui, imagine seis ou sete placas desse tamanho, não vai ter
espaço e tal, então talvez isso tenha que ter um disciplinamento nessa questão. Além
da placa, de repente, isso estar vinculado — me parece que está até, salvo se eu estou
enganado —, mas ao próprio site da Secretaria de Habitação, enfim, que essas pessoas
tenham uma visibilidade nesse espaço, uma coluna específica para isso porque me
parece que viraria uma certa poluição visual do espaço. É evidente que isso pode ser
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também diversificado. Desculpa, havia me esquecido.

Vereador Cecílio Santos tem a palavra.

SR. VEREADOR CECÍLIO SANTOS: Bom dia, vereador Rodrigo da Farmadic
que preside esta sessão, doutor Arly, vereador Luiz  Rossini,  vereador Paulo Bufalo,
vereadora  Mariana  Conti,  vereador  Higor  Diego,  minha  colega  de  bancada  aqui,
vereadora Guida Calixto, o público que nos acompanha pela TV Câmara, também o
público aqui presente, muito bom dia.

Vereador Rodrigo da Farmadic, eu gostaria, antes de fazer um comentário para
o doutor Arly, que é em relação à questão da infraestrutura dos núcleos que já estão
em processo de regularização. É importante, a gente acompanha aí a articulação da
população que mora nos núcleos,  isso é importante,  sem dúvida nenhuma, mas a
gente recebe também várias reclamações, que as pessoas padecem ali no arruamento,
a dificuldade que é o escoamento de águas pluviais, e por aí vai.

Então,  eu queria,  antes,  se  o senhor  me permitir, fazer  esse comentário.  E
também perguntar em relação ao Programa Municipal de Regularização, porque essa é
uma atividade, uma proposta interessante, mas o programa, ele deve permanecer…
está certo? Então, se tem alguma coisa nesse sentido, como é que está.

E também corroborar com o que disse a vereadora Mariana Conti, o vereador
Paulo  Bufalo,  no  sentido  de  que  o  projeto  possibilite  também a  participação  das
entidades,  cooperativas,  entende?  São  ações,  são  entidades,  são  movimentos  que
fazem  ações  afirmativas  importantes  para  o  processo  de  regularização  e  de
urbanização das cidades. Então, penso que não pode ficar de fora, inclusive do ponto
de vista do meio ambiente.

Que a  gente  percebe  que  as  pessoas  que  ocupam as  áreas,  muitas  vezes,
vereador Luiz Rossini, por conta… muitas vezes não, a maioria das vezes, por conta de
necessidades financeiras, não tem condição de comprar um lote urbanizado, e aí não
consegue pagar o aluguel e, portanto, se veem obrigados a ocuparem áreas verdes. E
precisam então ter, sem dúvida nenhuma, este viés da preservação do meio ambiente,
da recomposição das matas ciliares, preservação das nascentes, que muitas vezes as
pessoas estão em volta, e muitos núcleos fazem isso, a gente reconhece. Agora, é
importante ter  então esse regulamento no arcabouço da lei,  começa a prever  isso
também.

São  essas  as  minhas  considerações,  vereador  Rodrigo  da  Farmadic.  Muito
obrigado.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  Passo a palavra
agora  ao  vereador  Higor  Diego,  que  é  membro  da  comissão,  para  que  faça  suas
considerações ou questionamentos também. 

SR.  VEREADOR  HIGOR  DIEGO:  Bom  dia  a  todos.  Bom  dia  ao  vereador
Rodrigo da Farmadic, que preside essa Sessão, que honra… Sessão não, essa audiência
pública. Ao nosso líder, vereador Luiz Rossini.

Gostaria  de,  em  nome  dos  seus  assessores,  que  estendessem,  o  nosso
agradecimento ao vereador, presidente da Comissão de Legalidade, o vereador Carmo
Luiz, que precisou acompanhar o seu pai em um procedimento médico; secretário,
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presidente da Cohab; e os demais assessores; os funcionários de outras autarquias; o
ex-vereador  Thiago  Ferrari,  que  eu  não  o  vi,  mas  foi  anunciado;  vereadora  e  os
vereadores aqui presentes.

Eu, lendo aqui, presidente, eu vi que alguns pontos que foram ditos, até pelos
vereadores que me antecederam, tem aí uma preocupação pelo sucesso. Então, se nós
tivermos 10, 12, 20, 50, realmente, isso é bom. Significa que eles estão acreditando
no projeto e acreditam que o projeto é bom, que precisa ser apenas adequado algumas
coisas.

Então, eu fico feliz pelos comentários, eu acredito que nós estamos no caminho
certo, é um projeto bom. E tomara que dê mesmo, esses problemas são problemas
bons, que dá para a gente corrigir no decorrer aí.

A única questão que eu gostaria de deixar para os próximos, assim, caso haja,
nesse sentido, é a questão dos meios digitais. A gente tratou aqui bastante item sobre
a questão física da publicidade, mas nós estamos vivendo em um período digital.

Eu vi aqui no… aqui, artigo 5º… 15º: “O ganhador do ‘Selo Amigo da Reurb’
Campinas terá seu nome divulgado na página da Secretaria Municipal de Habitação, no
portal eletrônico da Prefeitura de Campinas”. E eu não vi mais nada, assim, nenhum
outro benefício digital.

Eu acho muito pouco, nós estamos em um momento que a era digital é, às
vezes, mais importante do que a placa. A placa física, ela é importante, mas ela é para
quem passa ali, quem mora ali. O digital é um atrativo, hoje em dia, muito melhor,
quem trabalha com  marketing digital,  mídia  digital  sabe da importância  e dá para
explorar um pouquinho mais para trazer alguns benefícios atrativos para as empresas.
Hoje o campo digital, ele é muito grande.

Então  acho  faltou  só  aqui…  uma dica  até  para o  próximo,  tal,  chamar  um
especialista de marketing digital, mídia digital, mostrar: olha, nós temos isso, o que é
que nós podemos oferecer para colocar aqui? Eu tenho certeza, eu falo porque eu
venho dessa área e eu tenho certeza que vocês têm muito que oferecer para trazer
também essas empresas, dar… colocar aqui os números, quantos acessam, qual é a
visitação, qual é o alcance, o que é que ele ganharia com isso.

Então  vocês  têm essa  potencialidade  toda  que  não  foi  explorada  dentro  do
projeto  — que  eu acredito  —,  mas  no  demais...  Poxa,  tudo  o  que  for  projeto  de
interesse social pode contar comigo, tá, presidente? Mas, parabéns, Lucas e todos os
demais, pelo projeto. É muito bom participar dessas reuniões, não poderia deixar de
estar aqui, é muito bom mesmo esse tipo de projeto.

E na condição de membro da Constituição e Legalidade, a gente estava vendo o
projeto e o Danilo Epitácio, que é um analista legislativo aqui, assessor jurídico da
Casa,  fez  um relatório  sobre  o  projeto,  importante  dizer  que  não  foi  vislumbrado
nenhuma inconstitucionalidade manifesta.

Então eu não vejo  problema, não vejo  problema nenhum, acredito  que nós
vamos até aprovar rápido, né, vereador Luiz Rossini, se for possível, o mais rápido
possível,  que  um projeto  bom como esse  tem que  ser  aprovado  rápido;  e  o  que
depender de mim, a gente… pode contar comigo em relação a isso.
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Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Obrigado, vereador
Higor Diego.

Passo agora a palavra ao vereador Luiz Rossini para que faça também as suas
considerações ou questionamentos que achar necessários.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Bom dia. Cumprimentar primeiro o vereador
Rodrigo da Farmadic, que preside essa audiência pública; cumprimentar o secretário e
presidente da Cohab, Arly de Lara Romeo, ex-vereador, companheiro, ex-presidente da
Sanasa; cumprimentar o Lucas e a Lina, e em nome de vocês todos os servidores e
trabalhadores da Secretaria da Habitação que estão aqui presentes; cumprimentar a
vereadora Guida Calixto,  vereador Cecílio  Santos, vereador Paulo Bufalo, vereadora
Mariana Conti e vereador Higor Diego.

Eu compreendi o espírito da proposta, eu sei que tenta criar uma norma no
sentido  de  atrair  parceiros,  apoiadores,  para  os  programas,  para  o  processo  de
regularização e reurbanização dos núcleos da nossa cidade.

Fico feliz de ver que essa iniciativa partiu do próprio corpo de funcionários da
Cohab, imagino eu até porque, ao longo desse percurso, tenham sido procurados por
talvez empresas, entidades, querendo apoiar e, às vezes, faltava um mecanismo legal
que permitisse à Cohab firmar essas parcerias. Creio que na história isso deve ter
acontecido.

Nas condições onde as empresas ou entidades possam participar, eu vejo que
apenas assim, entidades, movimentos, o que mais facilita a participação é no item de
capacitação, de organização, mudança da cultura local, que eles possam compreender
o que é viver em comunidade naquele aspecto do espírito de vizinhança, coletividade,
cada um cuidar do seu espaço, não jogar lixo ali, aqui.

Eu acho assim está aberto para entidades, cooperativas, agora, na parte que
exige investimento, que é a execução de obra, talvez os movimentos até na ajuda da
melhoria das condições das unidades habitacionais, enfim… apoio para uma reforma
aqui,  pintura  ali,  adequação  de  alguma  pequena  melhoria;  os  investimentos  mais
pesados  que  são  condição  inclusive  para  reurbanização  vão  ficar  para  a  iniciativa
privada.

Espero que tenha empresas dispostas a investir nisso, mas vale a intenção, o
chapamento. O que eu vejo, até pegando um pouco a carona do que a vereadora
Mariana Conti e o vereador Paulo Bufalo falaram, talvez alguns aspectos precisam ser
regulamentados, colocadas algumas condições adicionais,  a lei fala diretrizes gerais,
princípios,  talvez  a  gente  tenha  que  colocar  um  artigo  aqui  que  a  lei  vai  ser
regulamentada e aí poder aprofundar nesses critérios e condições de como vai se dar
essa participação. Eu não sei se… eu não vi aqui se está, mas é uma emenda que a
gente pode fazer.

A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, essa participação vale apenas para
os núcleos que estão em processo ou que precisam ser reurbanizados ou você pode
também... você já tem um núcleo consolidado, já foi reurbanizado, o cara já pegou sua
escritura, se ele vai poder também estar incluído em alguma dessas ações?
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E uma coisa só que... não está na lei e na fala aqui que me chamou um pouco a
atenção, eu fico imaginando, assim, o que deve ser atrativo para uma empresa fazer lá
a canalização de um trecho de córrego, de esgoto, etc, tal. Só a placa satisfaz, né? E
tem período?

Eu fico imaginando que muitas vão querer o cadastro desses moradores, saber
quem é, quem são, etc e tal. E a gente tem que, talvez, colocar uma condicionante que
é respeitar a LGPD, também que em um processo desse que a comunidade local possa
ser consultada se topa ou não participar dessa ou daquela iniciativa, mas eu acho que
esse pode ser um ponto para colocar no futuro.

De  qualquer  forma,  assim,  valorizo,  parabenizo  a  iniciativa,  compreendo  o
espírito  da  norma  e  que  a  gente  consiga,  assim,  atrair  parceiros  para  acelerar  e
potencializar o processo de reurbanização. O Município fez muito, nós estamos hoje...
no  país  somos  o  município  que  tem  o  maior  programa  de  reurbanização...  de
regularização fundiária vigente no município, que vem até do governo passado, mas
nós sabemos que, muitas vezes, o impeditivo, o impedimento para regularização é a
execução  das  obras  de  infraestrutura,  se  a  gente  conseguir  parceiros  nisso,  com
[ininteligível].

Foi dito aqui a verdade, hoje os núcleos, a maioria, estão instalados em áreas
de várzea, à beira de córrego, a maioria deles em área de preservação permanente
ambiental. Graças a uma Lei Federal, que depois foi também feita uma Lei Municipal,
permitiu que esses núcleos de interesse social possam ser objeto de regularização.

Mas, de qualquer forma, que pense isso, para que a gente possa, depois, em
uma regulamentação, colocar esses pontos levantados pelos vereadores.

Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Obrigado, vereador
Luiz Rossini.

Eu também gostaria aqui de mencionar a presença do doutor Marcelo Ferreira,
que é assessor do diretor presidente da Cohab, doutor Arly, que se faz presente hoje
aqui, sempre nos atende na Cohab quando necessitamos de alguma agenda com o
presidente, nos acompanha.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Deixa eu só… Esqueci de mencionar também
a presença do ex-vereador presidente dessa Casa, Thiago Ferrari. Bem-vindo sempre.

SR. PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC: Dando seguimento,
até  em  cumprimento  a  um  princípio  democrático  e  de  participação  popular,  nós
recebemos aqui, através do Portal da Câmara, um e-mail do senhor Daniel Rodrigues
Santos, não é nenhum questionamento, mas dando o princípio da transparência e da
participação, vou fazer a leitura do seu e-mail.

Ele diz aqui:

“O projeto em questão...” – é o Daniel Rodrigues dos Santos que nos
encaminhou esse  e-mail – “O projeto em questão, pelo menos naquilo
que consegui  entender, cria o programa ‘Amigos da Reurb Campinas’.
Esse programa não gera nenhum reconhecimento que gere VALOR REAL
para quem participa de tal programa. A prefeitura tem a capacidade de
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oferecer diversas possibilidades de geração de valor para aqueles que
participem  de  tal  programa,  para  gerar  adesão  real.  Os  nobres
vereadores  acham  mesmo  que  haverá  boa  adesão  da  forma  que  o
projeto  está  redigido? Sugiro  que  façam a seguinte  reflexão:  que  tal
instituirmos  o  programa ‘Amigos  do  Executivo  Campinas’, em que  os
secretários  municipais  dediquem horas  do  dia  e  sejam ‘remunerados’
com  um  certificado  ‘Amigo  do  Executivo’  (apenas  isso,  sem  salário,
proventos  ou  qualquer  tipo  de  pagamento  pecuniários)?  Ou  ainda  o
programa ‘Amigos da Câmara Cidadã’, em que TODOS os assessores dos
vereadores dediquem horas do dia para o trabalho cidadão da Câmara
mas em remuneração pecuniária: a única remuneração será uma placa
na entrada da Câmara com os nomes dos ‘Amigos Cidadãos’, em forma
de homenagem e publicidade? Fica aqui a reflexão.”

Então,  agradeço  aí  a  participação  do  Daniel  Rodrigues  dos  Santos,  que
encaminhou, através do Portal da Câmara, essas considerações.

Eu gostaria aqui também de fazer algumas considerações, parabenizar aqui o
doutor  Arly  pelo  trabalho  que  tem  feito  à  frente  da  Secretaria  de  Habitação,  à
presidência da Cohab, o Lucas e as nossas colegas arquitetas aqui presentes.

Eu acho que isso é um projeto importante para a cidade que visa conceder esse
selo  em  reconhecimento  às  empresas  que  queiram  esse  selo,  participar  desse
programa,  uma  vez  que  eu  acompanho  diversos  bairros,  diversos  núcleos  que
participam e têm passado por processo de regularização, eu acho que ninguém mais
do que a Cohab Campinas para poder dar um exemplo para as demais outras cidades,
inclusive já  recebeu diretores de  outras  cidades,  inclusive de outros estados,  para
verificar  como  que  está  sendo  feito  aqui  o  processo  de  regularização  que  se
intensificou  a  partir  de  2017  através  da  promulgação  da  lei  federal  que  criou  o
programa de Reurb e eu tenho acompanhado que tem dado certo, tem dado resultado
na cidade de Campinas, nós estamos caminhando a passos largos para que a cidade de
Campinas se torne uma cidade legal, para que todos tenham… para que cidade tenha
os seus núcleos, de fato, regularizados.

Nós temos como um exemplo bem sucedido de uma parceria público-privada de
regularização o bairro Vila Vitória, no qual nós temos aqui uma liderança lá da região
presente, que é o Kony Lima. Lá está sendo feito a regularização por uma empresa
privada  aprovado,  lógico,  com todos  os  parâmetros  da  Reurb  em parceria  com a
Cohab. Eu acho que isso é importante para essas empresas para que elas possam ter
esse  reconhecimento  do  município  pelo  trabalho  que  têm executado  na  cidade  de
Campinas.

Então, esse projeto, eu acho que, ele é muito importante e vem é só coroar o
trabalho  dos  servidores  lá  da  Cohab,  dos  funcionários  da  secretaria  que  têm  se
dedicado muito. Então, como eu disse, transformar a cidade de Campinas em uma
cidade legal fazendo a regularização desses núcleos que nós temos aqui, muitos deles,
inclusive,  o  doutor  Arly  teve  a  felicidade  de…  eu  tive  a  felicidade  de  participar
juntamente em uma cerimônia de entrega com o prefeito Dário Saadi, o doutor Arly, de
um núcleo que há mais de 50 anos buscava essa regularização e, enfim, o presidente
teve  a  oportunidade,  junto  com  o  prefeito  Dário  Saadi,  de  fazer  a  entrega  das
matrículas  e  das  escrituras  tão  sonhadas  desses  moradores,  desses  cidadãos  de
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Campinas.

Então fica aqui o meu reconhecimento e parabéns a todos.

SR. ARLY DE LARA ROMEO: Muito obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Eu  passo  aqui
agora a palavra ao doutor Arly ou ao Lucas,  diretor, para que faça… responda,  os
questionamentos  e  considerações  aqui  dos  vereadores  que  fizeram  os  seus
questionamentos.

SR. ARLY DE LARA ROMEO: Olha, eu só queria dizer rapidinho. 

Esse projeto  é  relativamente  simples,  mas é um projeto  de grande alcance
social. O nosso país precisa estimular que o terceiro setor, a iniciativa privada, colabore
com o  poder  público  e  esse  projeto,  acima  de  tudo,  valoriza  isso,  estimula  essa
parceria  que hoje já existe,  mas que a gente quer ampliar, quer estimular e quer
reconhecer isso formalmente. Tem tanta coisa que as empresas podem ajudar e muitas
delas ajudam, mas a gente precisa entender que é reconhecendo essa parceria,  é
estimulando que vai aparecer, que vai estimular outros, outras empresas, cooperativas.
O artigo  3o fala  “qualquer  pessoa jurídica”, se  não  é  física  é  jurídica,  e  jurídica  é
cooperativa, são empresas, é o terceiro setor, é uma associação civil, todos que são
pessoas jurídicas poderão colaborar.

Então, sem prejuízo de um ou outro enriquecimento, aquele, por exemplo, que
o Igor falou lá, da mídia que… a gente, sem dúvida alguma está aberto, o que eu puder
fazer  para  aperfeiçoar  o  faremos.  Mas,  para  mim,  a  coisa  mais  importante  é  o
reconhecimento, é estimular essas parcerias. 

Agora, é claro que tudo vai ser presidido pelo bom senso, ninguém quer fazer
loucura, ninguém quer fazer uma coisa que não seja boa no bairro,  no núcleo onde
acontecer… enfim. Eu tenho muita convicção que isso vai ser bom para os dois lados,
para o município, para o núcleo.

A intenção é a inclusão social. A intenção é a regularização fundiária, estimular
e  valorizar  aqueles  que  ajudam  nesse  processo,  que  tem  interface  com  várias
camadas, com várias características de empresas aí parceiras. 

Era isso o que eu queria colocar. Obrigado.

SR. LUCAS BONORA DA SILVA: Agradeço aí a colocação de todos os nobres
vereadores aqui presentes. É muito importante essa troca de experiências, de ponto de
vistas, de entendimentos. Só algumas questões aqui que eu anotei.

Essa lei... essa lei, ela vai ter um decreto regulamentador, que através desse
decreto   nós  vamos  esmiuçar  um  pouco  melhor  a  forma  da  participação  dessas
empresas, dessas entidades, e a forma de como se dará o reconhecimento.

Uma questão que tem que ficar bem clara é que esse projeto  de lei,  ele é
voltado 100% para a regularização fundiária de interesse social, como dito o artigo 3º.
Em nenhum momento ele atinge a regularização fundiária de interesse específico.

Em relação aos itens 4º e 5º do artigo 6º, que trata das questões relacionadas
aos cronogramas físicos, nos cronogramas, quando o município, ele assume um termo
de  compromisso  atrelado  a  um  cronograma  físico  de  obras  e  serviços,  nesse

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
15 de 19 C

M
C

T
R

A
20

21
00

04
4

Assinado com senha por RODRIGO LUIS DE BARROS ALMEIDA.
Documento Nº: 130334-6577 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=130334-6577

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 25ª Audiência Pública de 2021, realizada em 15 de setembro, às 09h41,
no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

cronograma é extremamente detalhado quais obras serão executadas, a forma que
essa obra deve ser executada, os projetos que ela já possui e devem estar aprovados,
e o prazo com que isso ocorrerá.

Em relação à possibilidade de grande adesão para um determinado núcleo, e
isso prejudicar visualmente o espaço daquele núcleo com uma série de  banners, a
gente procurou tratar isso no artigo 2º do artigo 10º, onde nós fizemos a previsão
legal de quê? Caso não seja possível instalar o banner, ou a publicidade, tanto das
empresas como das entidades sociais e organizações sociais, caso não seja possível
naquele núcleo que ele contribuiu, o município vai fazer a indicação de um núcleo a ser
editada essa publicação.

A gente procurou também não tratar como uma premiação. Então, assim, a
gente  busca,  assim,  o  selo,  a  certificação,  como  uma  entidade  socialmente
responsável, nós procuramos tratar de forma como um reconhecimento ao trabalho
que  essa  empresa,  que  essa  entidade  vai  estar  fazendo  em  prol  do  núcleo  e,
respectivamente em prol do município.

Mas  ressalto:  todas  as  questões  colocadas  aqui  pelos  senhores  foram
pertinentes e serão, com toda a certeza, fica o nosso compromisso de serem tratadas
no âmbito de um decreto regulamentador dessa legislação.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR RODRIGO DA FARMADIC:  Algum vereador
gostaria de fazer alguma réplica? Então eu passo aí a palavra à vereadora Mariana
Conti, e peço para que se atente aí ao limite razoável de três minutos que nós temos.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI: Obrigada, eu vou ser bem rápida. Não,
o Lucas esclareceu o ponto que eu questionei sobre o... de fato, o item 4 e 5 eu não
tinha me atentado aqui nesse ponto do artigo 3º, que delimita Reurb de interesse
social, é importante isso. 

Eu acho que é isso, a audiência pública é para isso, para a gente discutir o texto
da lei e os seus desdobramentos. Quer dizer, o texto… a gente sabe que a lei… a lei é
um regramento,  e  como o regramento aterriza na realidade,  é  importante  que  se
discuta, até para que a gente possa avaliar e, inclusive, aprimorar todo o processo de
lei,  que,  afinal,  esse  é  o  papel  do  Legislativo,  e  a  relação  com  o  Executivo  é
exatamente essa. Esse é o princípio constitucional da relação de poderes.

Bom, eu queria… na verdade, até dialogando com isso que o Lucas colocou, e
até  com  o  que  o  secretário  colocou,  o  meu  questionamento,  na  verdade,  vai  no
seguinte sentido. Porque a gente sabe que a publicidade é uma área que as empresas
colocam bastante investimento, e é uma área que hoje em dia, ainda mais, é uma
área…  enfim,  bastante…  que  demanda  custo,  demanda  RH,  enfim...  acho  —  até
dialogando com a pessoa que falou —, acho que se esse selo for bem executado, ele
pode gerar vantagens comparativas para essas empresas, de fato, fazerem algumas
ações e nesse sentido terem, digamos assim, reconhecimento e publicidade.

O meu questionamento é que esse princípio e essa lógica não necessariamente
atendem quem não trabalha na lógica da publicidade, é esse meu questionamento. 

Então  eu  acho…  que  dizer,  no  caso  dessas  entidades,  comunidades,
cooperativas, o vereador Paulo Bufalo mencionou a questão dos cursos, mas acho que
a questão do curso nem é uma questão de curso de viver em comunidade, dialogando
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com o vereador Luiz Rossini, porque as comunidades, se elas estão organizadas, elas
sabem viver em comunidade, mas a gente sabe que têm entidades, inclusive, com
tradição e têm entidades de organizações ambientais.

Enfim, tem uma série de coisas que eu acho que valeria a pena olhar para
essa… uma forma de organização que não passa exatamente pela lógica da publicidade
como a vantagem que a entidade busca. 

É  esse  é  o  meu ponto,  esse  é  meu questionamento.  Imagino  que  tenham
instrumentos e eu acho que esse é o meu questionamento assim de a gente poder,
inclusive, talvez ouvir  as próprias entidades para ver o que é que elas poderiam ter
enquanto vantagem, pode ser vantagem em termos… não necessariamente pode ser…
o Lucas falou de premiação, não sei qual é o… se existem impedimentos legais, mas
existem questões de burocracia, a gente sabe que é muito difícil... enfim, que tipo de
demanda que essas entidades, essas organizações, elas poderiam ter de vantagens
para aderir um programa como esse ou... e nesse sentido, inclusive, se organizarem
para fazer investimentos... você sabem que essas entidades, elas se organizam.

Então para, de fato, para além… acho que... a minha preocupação é em que
medida, além da intenção do texto, como é que isso aterriza na realidade e é esse o
questionamento sobre… acho que caberia um olhar sobre isso.

A  questão  da  regulamentação  é  sempre  uma  problemática,  porque  muitas
coisas são remetidas para regulamentação. Minha sugestão: sugiro que o artigo 6º, o
caput, sejam mais específico. Essa é a minha sugestão. Nós podemos aqui apresentar
emendas enfim, mas como a gente está no momento do diálogo e a gente sabe que as
questões  aqui  têm  questões  até  politicas,  enfim,  mas  eu  sugiro  que  seja  mais
específico.

Eu acho que seria um cuidado com o texto da lei que não se remetesse apenas
para um processo de regulamentação, porque a gente sabe que as regulamentações,
decretos, eles são alterados, eles são atos discricionários, eles podem ser alterados,
enfim, né... e a gente sabe que... eu tendo a achar que uma lei, ela tem um sentido
para além de uma proposta de governo, quando se apresenta um projeto de lei, ele
tem o sentido de fazer uma proposta de uma política de estado, não de um governo
específico; e o problema dos decretos, da regulamentação, é isso, né? Os governos
alteram, enfim.

Então eu acho que... a minha sugestão é que se faça mais específico o artigo
6º, caput do artigo 6º, para que a lei fique mais definida enquanto uma política de
estado, esteja mais definida. 

Podemos até dialogar e conversar e sugerir algumas alterações, essas são  as
minhas considerações.

Obrigada, vereador Rodrigo da Farmadic.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  RODRIGO  DA  FARMADIC:  Obrigado,
vereadora Mariana Conti. 

Eu gostaria de saber se tem alguém do público presente que gostaria de fazer
alguma consideração? Alguma discussão? Nós temos o microfone em aparte aqui.

Não havendo mais ninguém do público presente, nenhum vereador, eu agradeço
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a participação de todos os vereadores e vou passar aqui a palavra ao doutor Arly, ao
Lucas, para que façam suas considerações finais.

SR. ARLY DE LARA ROMEO: Muito obrigado, vereador Rodrigo da Farmadic. 

É uma honra, uma alegria ter participado desta audiência pública e eu quero
deixar registrado aqui aos vereadores desta Casa o nosso compromisso de avançarmos
na regularização fundiária e também na oferta de imóveis acessíveis à população de
baixa renda.  É possível fazer isso, nós estamos trabalhando para que isso aconteça,
vários  projetos  estão  sendo  submetidos  aqui  à  Câmara,  outros  estão  por  serem
encaminhados  e  creio  que  nós  vamos  avançar  mais  ainda.  Houve  um  avanço
extraordinário no governo do ex-prefeito Jonas nessa regularização e este ano nós
devemos conseguir mais entre 5 e 6 mil regularizações e eu estou muito motivado…
animado que a gente vai conseguir com esses projetos ter um projeto que a Câmara
deve votar aí nos próximos dias que é muito peculiar porque ele inova na questão de
uma nova configuração de imóveis e, então, eu acredito, creio que o município vai ter
condições de oferecer alternativas para a população de baixa renda.

Então, muito obrigado aí. Peço o apoio de vocês aí a esses projetos que foram
muito  gestados,  foram muito  discutidos  internamente  e  revela  aí  a  experiência  de
Campinas e a necessidade de a gente avançar.

Houve um retrocesso muito grande com a extinção do BNH, os programas de
financiamento de imóveis  para a população de baixa renda são muito tímidos e a
questão habitacional para a população de baixa renda termina por cair no colo dos
Municípios, tá? Então, a gente precisa realmente ter políticas públicas ousadas aí, sair
da mesmice aí para a gente conseguir avançar e é isso que nós estamos fazendo.

Muito obrigado.

SR.  LUCAS BONORA DA SILVA: Agradeço  novamente  as  ponderações,  as
considerações feitas pelos senhores, tenho a certeza de que todas serão observadas
pela Secretaria Municipal de Habitação e a gente fica à disposição, não somente na
data de hoje, nessa audiência pública, mas também como no decorrer do nosso dia a
dia para que realmente nós possamos melhorar, aprimorar não só esses projetos como
todos  os  trabalhos  que  vem  sendo  executados  e  desenvolvidos  pela  Secretaria
Municipal de Habitação em prol do nosso município que é o objetivo primordial aqui de
todos nós, tá?

Obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR RODRIGO DA  FARMADIC:  Bom,  antes  de
encerrar, eu gostaria aqui de agradecer ao secretário de Habitação, doutor Arly de Lara
Romeo, ao diretor Lucas… secretário de Habitação, doutor Arly e diretor Lucas Bonora,
pela presença e exposição; às colegas que... arquitetas, a  Lina e a Ana Paula, pela
presença; presença do público aqui; dos vereadores que fizeram sua participação.

Eu acho que... acredito que a gente tirou todas as dúvidas e cumprimos aqui o
papel  fundamental  da  audiência  pública  que  é  dar  transparência  e  publicidade  às
matérias aqui tramitadas nessa Casa.

Portanto,  eu  declaro  encerrada  a  25ª  Audiência  Pública,  promovida  pela
Comissão de Constituição e Legalidade  e vamos fazer uma breve pausa aí para dar
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seguimento e início à 26ª Audiência Pública.

– Audiência encerrada às 10 horas e 44 minutos.

[fim da transcrição]

 Rodrigo da Farmadic

PRESIDENTE

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
19 de 19 C

M
C

T
R

A
20

21
00

04
4

Assinado com senha por RODRIGO LUIS DE BARROS ALMEIDA.
Documento Nº: 130334-6577 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=130334-6577

https://linksiga.trf2.jus.br

	CMC-TRA-2021/00044

