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[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Muito bom dia, bom dia a todos,
todos  os  presentes,  você  que  nos  acompanha através  da  TV Câmara,  para  nós  é
sempre sinal de grande prestígio a sua audiência. 

Sejam  todos  muito  bem-vindos  à  Câmara  Municipal,  declaro  aberta  a  30ª
Audiência Pública, promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade com o intuito
de debater o Projeto de Lei Ordinária nº 251/2021, Processo nº 234.728, de autoria do
Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários
para aumento de capital da Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Cohab.

Gostaria de cumprimentar o vereador Paulo Bufalo, — vereador, obrigado pela
presença —, membro da Comissão de Constituição e Legalidade; cumprimentar  os
demais  presentes;  assessores;  cumprimentar  especialmente  a  minha  assessoria:
Ricardo,  Guilherme,  a  Juliana,  o  Diego,  e  que  trabalharam  muito  para  que  essa
audiência pudesse acontecer. Então agradecer a todos.

Gostaria  de cumprimentar  aqui  o  diretor-presidente da  Cohab,  Arly  de Lara
Romeo — obrigado, viu, presidente, por estar conosco. Arly, que já foi vereador por
dois mandatos, comandou a Sanasa por oito anos e agora tem conduzido a Cohab com
muita maestria.

Gostaria de cumprimentar também aqui o diretor administrativo, financeiro e
comercial da Cohab de Campinas, Luis Yabiku, meu xará, meu amigo, e, em seu nome,
cumprimentar todos os diretores, gerentes, coordenadores e demais funcionários da
Cohab presentes aqui no Plenário. Obrigado pela presença de todos e uma gratidão
especial ao nosso sempre vereador Luis Yabiku também.

Cumprimentar  e  registrar  representantes  dos  vereadores  aqui  que  estão
presentes. 

E aí, presidente, eu só gostaria de esclarecer algumas coisas e já abro a palavra
para você, viu, presidente.

Esclareço a todos que a população aqui presente, todos que tiverem interesse,
poderão participar dessa audiência pública e os que nos acompanham pela TV Câmara
também poderão enviar questionamentos através do  link disponível na capa do  site.
Então, portanto, já adiantando o processo, aqueles que tiverem interesse, já para irem
se organizando; você tem condições de participar dessa audiência pública que está ao
vivo na TV Câmara e em canais da net e assim por diante... no Facebook, e você pode
enviar  os  seus  questionamentos  através  do  link disponível  na  capa  do  site:
www.campinas.sp.leg.br.

Antes  de  continuarmos,  eu  gostaria  de  cumprimentar  a  Alba  Almeida  —
obrigado, viu, Alba, por estar conosco também —, gerente do departamento financeiro
e contábil da Cohab; o Jonatha Roberto Pereira, diretor de regularização fundiária da
Cohab, sempre muito bem-vindo — muito tempo, né, Jonatha, sem estarmos juntos
aqui —; o Marcelo Ferreira, que é assessor da presidência da Cohab — muito bem-
vindo, Marcelo —; a Karina Palhares, gerente administrativa da Cohab; e Hayda Reis,
que é a coordenadora de regularização fundiária da Cohab. Sejam todos muito bem-
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vindos nessa participação e nesse dia de hoje.

Gostaria de fazer um cumprimento especial  ao nosso secretário municipal  de
Trabalho e Renda, Gustavo Di Tella Ferreira — muito obrigado por estar conosco, estar
acompanhando a nossa audiência, em seguida teremos também um trabalho juntos,
seja muito bem-vindo à nossa Casa também, Gustavo, muito bem-vindo.

Gostaria também cumprimentar doutor Frederico Sequeira Scopacasa também
— seja muito bem-vindo — assessor jurídico da Secretaria Municipal de Trabalho e
Renda.

Muito obrigado pela presença de todos vocês. Cumprimentar o Irineu, que nos
acompanha e agradecendo a todos, podemos enfim dar início à 30ª Audiência Pública
da Câmara Municipal de Campinas.

Vou passar só a dinâmica dessa reunião, eu vou passar a palavra na sequência
ao  diretor-presidente  da  Cohab,  Arly  de  Lara  Romeo,  para  suas  considerações,
posteriormente,  eu abro as perguntas para os vereadores que estiverem presentes,
depois  ao  público  e  aos questionamentos  que  foram  enviados  pelos  canais  de
comunicação da Câmara Municipal de Campinas.

Na sequência, passo novamente ao presidente, assim que... depois que houver
os questionamentos devolvo a ele e, em seguida, dou aos vereadores que desejarem
fazer alguma réplica dentro do processo.

Então, dessa forma, passo agora, então, à exposição do diretor-presidente da
Cohab. Com a palavra, o senhor Arly de Lara Romeo.

Com a palavra, presidente.

SR. ARLY DE LARA ROMEO:  Bom dia a todos os telespectadores que nos
acompanham pela TV Câmara. Bom dia ao presidente vereador Carmo Luiz, presidindo
esta  sessão,  esta  reunião  e  presidente  também  da  Comissão  de  Constituição  e
Legalidade. Bom dia ao vereador Paulo Bufalo. Bom dia aí aos funcionários, assessores
de  Vossa  Excelência;  aos  funcionários  da  Cohab  que  aqui  participam,  todos  os
servidores, especialmente aí o ex-vereador, ex-secretário Luis Yabiku; à senhora Alba,
funcionária  de carreira;  ao Gustavo Di  Tella,  secretário de Renda; enfim, todos os
amigos, todos que se encontram aqui hoje para falarmos aí sobre esse importante
projeto.

Na verdade,  senhores,  é  um projeto  relativamente simples,  se  trata de um
projeto que permite aumento de capital.

O Irineu também, que é nosso amigo.

Ele aumenta o capital da empresa. É uma providência que vem sendo feita ao
longo desses anos e que nós estamos trabalhando muito para que se não extinguir
isso, acabar isso no futuro. Estão sendo submetidos a esta Casa projetos ousados,
projetos que vão estabelecer uma nova configuração nos empreendimentos sociais e
com  isso  vai  estimular...  vão  estimular  muitas  construções  na  área  social  e  em
decorrência disso, a Cohab terá muitas contrapartidas e vai fazer capital, ela vai poder
hoje, depois dessa aprovação, desse novo ordenamento jurídico, conseguir sobreviver
e ter recursos para investimentos e para despesa de custeio.
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Hoje isso ainda não é possível  porque nós ainda temos uma legislação que
precisa ser modernizada em uma nova configuração de terrenos. As construtoras estão
ansiosas  por  essa  nova…  esse  novo  ordenamento  jurídico  e  vão...  vai  haver  um
verdadeiro... corrida aí, um “bum” extraordinário aí nas construções. E isso vai ser
bom para  a  cidade,  vai  ser  bom para  as  camadas  mais  sofridas  da  população,  a
população de baixa renda e, com isso, também, nós vamos caminhar no sentido da
sustentabilidade econômico-financeira da nossa gloriosa Cohab.

A  Cohab  é  uma  empresa  de  mercado  e  ela  precisa  conseguir  sua
sustentabilidade, como é a Sanasa, por exemplo. Então, é possível isso. Agora, nós
temos que fazer a lição de casa.

Então, tudo tem um momento, tudo tem um tempo para as coisas serem feitas
e agora é chegada essa hora de nós não só aprovarmos  essa  nova configuração e
também buscarmos uma maior celeridade.  Nós estamos pleiteando do prefeito  Dário
Saadi,  da  Sua Excelência  aí  e,  se  Deus  quiser,  a  Cohab terá  a  competência  para
aprovar seus próprios projetos.

Então, isso vai ter muita... vai proporcionar muita celeridade, muita rapidez na
aprovação  dos  seus  projetos  e  permitir também  uma  nova  configuração  da  sua
estrutura  administrativa,  enfim,  nós,  todos  nós,  dirigentes,  funcionários,  estamos
muito entusiasmados com esse novo tempo para a gente poder dar um salto.

Na regularização fundiária nós temos avançado muito, até o final do ano agora
nós devemos estar em torno de umas 6 mil regularizações, nunca se avançou tanto.
No governo do ex-prefeito Jonas Donizette já houve um salto pelos meus antecessores
que passaram lá pela presidência da Cohab e da Secretaria de Habitação, avançaram
muito, mas nós estamos avançando mais ainda. Então temos todas as razões para
aprovar isso, ir para frente, e logo em seguida, daqui alguns dias aprovar esses novos
projetos que é o que fala da configuração dos empreendimentos.

Mas  a  senhora  Alba,  que  está  aqui,  o  próprio  diretor  Luis  Yabiku  podem
explicitar algumas coisas, em relação a esse projeto, que são mínimas, mas é tão
simples isso. A razão é:  Precisa aumentar capital?  Precisa.  Por que é que precisa?
Precisa porque ela não tem sustentabilidade, não tem, e nós precisamos… nós não
podemos  deixar  quebrar  a  empresa,  ela  cumpre um  papel  extraordinário.  E  nós,
presidente, vereadores e público que nos acompanha, nós queremos avançar muito na
população de baixa renda. 

Com a extensão BNH… Eu conheci muito a BNH, eu fui advogado da Ponte Preta
quando o BNH era lá na Praça Roosevelt em São Paulo, e o BNH financiava imóveis
para a classe A, B, C, D, era uma maravilha, então foi um retrocesso muito grande a
extensão do BNH e, com isso, a questão habitacional caiu no colo dos municípios que
lutam com grandes dificuldades.

Mas eu estou muito animado, convencido e feliz aguardando ansiosamente que
esta Casa aprove os projetos que são de grande alcance social. 

Obrigado.

Não sei se a senhora…

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ:  Obrigado, presidente. É claro
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que é um comentário, mas essa é a expectativa da cidade de Campinas, presidente,
que a Cohab, realmente, desenvolva um papel social dentro do nosso município, que
traga dignidade humana a todos os cidadãos da nossa cidade.

Gostaria de cumprimentar a vereadora Guida Calixto; obrigado, vereadora, pela
sua  presença,  ilustre  presença,  também  membro  da  Comissão  de  Constituição  e
Legalidade,  obrigado  pela  sua  presença.  Gostaria  de  cumprimentar  o  meu  líder,
vereador Luiz Rossini. Meu líder, tudo bem, com você? Você estava aqui e mudou para
aí?

SR. ARLY DE LARA ROMEO: Também cumprimento o nosso líder, o vereador
Luiz Rossini, e a vereadora.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Bem-vindos.

Gostaria  de  cumprimentar  o  Renato  Níveo  Guimarães  Mesquita,  secretário
Municipal de Planejamento e Urbanismo.

Passo a palavra ao Arly de Lara Romeo, nosso sempre vereador. Ao Arly, não,
me perdoe, vereador Luis Yabiku.

SR. LUIS YABIKU: Olha, é uma honra ser confundido com o Arly, presidente,
sempre me confundem com o Arly. É uma grata experiência, uma grata surpresa tê-lo
como presidente da Cohab, faz oito meses que eu estou lá com ele, é uma liderança
incrível, uma mente aberta, uma visão de administração e de gestão impressionante. 

Gostaria de cumprimentar o senhor, senhor presidente, vereador Carmo Luiz;
cumprimentar a nossa amiga Alba, que está aqui do lado com o Arly; cumprimentar o
nosso  vereador  Paulo  Bufalo,  meu colega;  prazer  em conhecer  a  vereadora  Guida
Calixto, uma honra estar com você, com a senhora; o nosso sempre líder vereador Luiz
Rossini; Irineu; doutor Fred lá atrás; doutor Tella; Karina; Jonas; Aida; Marcelo… acho
que não esqueci  de ninguém aqui;  e dizer,  viu,  presidente,  que nós estamos aqui
representando a Cohab sim, uma empresa de alta responsabilidade no que se refere a
habitação popular em Campinas, vereador Luiz Rossini.

Ontem  eu  tive  uma  experiência  muito  interessante.  Nós  estivemos  no
lançamento de alguns empreendimentos da Tenda Construtora, a maior construtora do
país hoje, superando a MRV, em uma cerimônia lá na Acic, e eles chamaram algumas
pessoas para assinar o contrato de compra, vereador. 

E a alegria daquela população simples sendo contemplada com a possibilidade
de terem sua casa própria é algo impressionante, é uma alegria imensa. E aí  nós
sentimos, cada vez mais, a responsabilidade social da Cohab… vereador Cecílio Santos,
prazer. E nós vimos ali a responsabilidade, vereador Paulo Bufalo, cada vez maior da
Cohab, no que se refere a habitação popular.

E  esse  projeto  que  está  tramitando  aqui  na  Casa,  senhor  presidente,  da
possibilidade real da aprovação dos empreendimentos de interesse social do início ao
final pela Cohab, vai ajudar muito essas empresas no investimento aqui na cidade de
Campinas.

A Tenda, por exemplo, estará lançando já em novembro, um empreendimento
de  quase  450 unidades  em um local  aqui  em Campinas,  e  sendo  previsto  outros
lançamentos de várias unidades aqui de Campinas, para ajudar a diminuir a fila de
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espera pela casa própria que nós temos na Cohab o cadastro de interesse de moradia,
o CIM.

Esse  cadastro  é  totalmente  organizado,  fiscalizado,  vistoriado  e  repaginado
periodicamente, para que as pessoas naquele cadastro estejam prontas para serem
chamadas por essas construtoras, e terem condições de adquirirem sua casa própria,
como aconteceu ontem.

E esse cadastro que a Cohab possui, faz com que a seleção seja mais célere, as
empresas tenham mais capacidade de entrevistar essas pessoas, e essas pessoas têm
mais chance de obter um financiamento para sua casa própria.

Além disso, a Cohab obtém nessas transações com essas grandes empresas a
sua contrapartida, tanto no fornecimento desses cadastros de interesse de moradia,
que  é  importante  para  as  empresas,  onde  diminui  a  fila  dos  moradores,  e  as
contrapartidas  também  pela  prestação  de  serviço  que  a  Cohab  faz  para  essas
empresas.  As empresas que  estão  esperando essa  aprovação do Ehis  pela  Cohab,
estão ansiosas para protocolarem mais projetos e moradia aqui em Campinas.

A Tenda, por exemplo — se eu estou falando da Tenda é porque a memória é
mais recente — ela é uma empresa que investe somente em capitais. Campinas é a
única cidade, vereador Luiz Rossini, que não é capital, que eles estão com um projeto
imenso e grande aqui para aprovar.

Talvez…  talvez  não,  com certeza,  pelo  tamanho  da  cidade,  pela  renda  per
capita, e pela Cohab também, eles valorizam muito a marca Cohab. Esse projeto da
transição da isenção do ITBI, que a Tenda está obtendo aqui conosco e remunerando a
Cohab por causa disso, é outra fonte de renda que nós temos, ela não é vista em lugar
nenhum do país.

Eu conversei com o diretor da Tenda ontem e perguntei como é que é a isenção
do ITBI para adquirentes lá em São Paulo, na capital. Oito meses, dez meses, um ano
até, tal burocracia que existe lá no ITBI. Diferente da Cohab Campinas, que faz isso
em 20 dias. É um processo que atrai as empresas em investir na cidade de Campinas,
porque isso é um plus que o morador, o comprador tem na hora de aquisição desses
imóveis.

Portanto,  a  Cohab  está…  além de  estimular  as  construtoras,  nós  temos  as
regularizações fundiárias aqui na cidade. A nossa equipe está ali, a Hayda, o Jonas e o
Marcelo, que fazem isso com muita capacidade técnica, com uma eficiência.

E as associações buscam na Cohab esse tipo de regularização, porque também
é um objetivo  que eles têm de  regularizar  a  área que  eles  moram, e  a Cohab é
expertise de fazer esse tipo de trabalho aqui na cidade.

Portanto, a Cohab é uma empresa que tem que ser vista com carinho aqui na
cidade, pela Câmara Municipal e pela administração, e pela visão do nosso presidente,
esse tipo de situação, de aumento de capital, ela irá se extinguir, provavelmente daqui
um ano, dois anos, nós não estaremos mais com esse tipo de apelo, porque a Cohab
estará independente com esses projetos que a Câmara está tramitando aqui nesse
momento, ok?

Então é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Muito obrigado, Luis Yabiku. 

Então dessa forma com a exposição do diretor-presidente da Cohab e do diretor
administrativo, financeiro e comercial da Cohab,  Luis Yabiku, eu abro a palavra aos
vereadores  da  Comissão  de  Legalidade  se  têm algum questionamento  a  ser  feito.
Vereador Paulo Bufalo, vereadora Guida Calixto.

Eu, antes de continuar, vereador, só queria acertar algumas regras, até porque
eu tenho quatro comissões para presidir hoje, para nós começarmos então e--

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Quatro audiências.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Quatro audiências — obrigado,
viu, por me ajudar — e eu gostaria de determinar aos membros da comissão, que é
regimental, três minutos, é claro que se passar alguma coisa não tem problema, mas
vamos tentar, nós, trabalharmos todos juntos aqui para fazer dessa audiência o mais
eficiente.

Obrigado, viu, vereador, com a palavra.

SR.  VEREADOR PAULO BUFALO: Bom,  presidente  da  comissão,  vereador
Carmo Luiz, demais... vereadora Guida Calixto, integrante da comissão; vereador Luiz
Rossini; vereador Cecílio Santos; cumprimentar o presidente da Cohab, o Arly de Lara;
sempre vereador Luis Yabiku,  em nome do qual  cumprimento  toda a equipe aí  da
Cohab.

Eu avalio assim... importante a exposição que foi realizada, para nós termos
uma noção de que outros projetos virão e nós avaliaremos enfim esse projeto uma
nova reconfiguração da própria Cohab.

Agora  aqui  nós estamos decidindo pela autorização para utilizar mais R$ 13,5
milhões do orçamento. Então se nós pudéssemos ter uma noção da onde se vislumbra
investir esse valor aqui nesse momento, seria positivo.

E a segunda questão diz respeito ao seguinte: nós estamos em um processo de
definição,  inclusive,  do  Plano  Plurianual,  então  eu  queria  saber  se  essa  nova
configuração que se pretende para Cohab se está contemplada no Plano Plurianual. Por
que é que eu estou perguntando isso? Porque eu percebo assim: que ano após ano...
assim, não estou dizendo desse governo, mas nas últimas décadas os orçamentos, eles
têm ficado cada vez mais genéricos assim e dificulta, inclusive, o acompanhamento, a
fiscalização, enfim.

Então  acho  que  nós  temos  que  pensar  em como  traduzir  no  orçamento  a
necessidade  da  gestão,  mas  também algo  que  possa  ser  vislumbrado,  visto  pela
população... e não só pela Câmara, mas pela população em geral.

Então se essa nova configuração está sendo considerada nesse  processo de
ciclo orçamentário que começa com o Plano Plurianual. É isso.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Vereadora Guida Calixto.

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: Bom dia,  presidente  vereador Carmo
Luiz; bom dia, presidente da Cohab; vereador Luis Yabiku; cumprimento também no
nome do presidente da Cohab, os demais técnicos da Cohab que estão presentes aqui;
vereadores que estão presentes, assessores, servidores da Casa.
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Primeiro, parabenizar esse momento, eu acho que a gente precisa,  vereador
Carmo Luiz, garantir que  sessões como essas ocorram o máximo que a gente pode,
para  poder  debater  com  a cidade  as  pautas,  principalmente,  as  pautas  mais
importantes.

A pauta da moradia é algo extremamente importante  nesse último período,
como  bem  disse,  lembrou  o  presidente,  a  gente  tinha  lá  atrás  campanhas…
companhias habitacionais que tinham programas de moradia popular e hoje a gente vê
isso cada vez mais escasso, cada vez mais precário.

Então, de fato, é uma pauta muito importante, né? Como eu cheguei no meio
da apresentação – peço desculpa, inclusive, pelo atraso, as nossas agendas estão cada
vez mais apertadas, o dia – não é? – cada vez mais pequeno para tanta demanda – eu
queria entender melhor  isso, porque eu penso que primeiro a gente tem uma... eu
operacionalizo da seguinte forma, primeiro a gente tem a demanda, primeiro a gente
tem  o  planejamento  dessa  demanda,  a  gente  planeja  para  poder  depois  ver  no
orçamento o que é possível, se é 13, se é 5, se é 1, enfim, a gente vê quais são os
recursos necessários para poder tocar aquela  pauta. E aí, eu não consegui –  talvez
porque eu cheguei atrasada mesmo, é uma dúvida minha – visualizar isso,  assim,  o
que  é que  é, o que é que se tem planejado principalmente de habitação  popular?  A
gente sabe que a gente tem muitas ocupações na cidade, muitos núcleos de ocupação,
uma pauta extensa na demanda de moradia, o que é que a gente tem, o que é que a
Cohab tem nesse sentido, planejado,  o que é que se tem para se, de fato,  que esse
planejamento  possa  estar  inserido,  possa…  possa  caber,  vamos dizer  assim,  nessa
solicitação desse aumento aí nesse aporte, nesse aumento no orçamento?

Então, acho que essa é a minha principal questão, porque a pauta da moradia
ela bate a todo momento e, enfim, a gente, de primeiro mandato, a gente fica muitas
vezes perdido com isso, o que de fato se tem, como que a população de fato vai ter
um  acesso  a  uma  moradia  digna  também,  porque  os  projetos  que  muitas  vezes
chegaram aqui no início do ano, a gente meio que ficava meio preocupados, tamanho
de moradia, enfim, áreas… formas, assim, muito indignas de se manter minimamente
uma família popular morando, uma família de baixa renda. Enfim, eu queria entender
mais sobre isso mesmo para poder pensar, refletir sobre essa solicitação dos senhores
aqui nessa audiência.

Obrigada, viu?

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Obrigado,  vereadora  Guida
Calixto.

Antes de continuar, eu gostaria de registrar a presença, já faz algum tempo que
ele nos cumprimentou, o vereador Cecílio Santos. Obrigado, viu, vereador? Obrigado.

Vereador Luiz Rossini, nosso líder. Pois não, vereador.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Bom dia.

Cumprimentar  o  presidente  na  Comissão  de  Constituição  e  Legalidade,  que
preside essa audiência, vereador Carmo Luiz; cumprimentar o Arly de Lara Romeo,
amigo, ex-vereador, ex-presidente da Sanasa, que está levando para a Cohab também
um novo modelo de gestão, um novo impulso buscando viabilizar aquela importante
empresa  que  é  responsável  por  cuidar  da  habitação  popular  na  nossa  cidade;
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cumprimentar o sempre vereador Luis Yabiku, companheiro; a Alba; todos os técnicos
da Cohab; secretário Renato Mesquita, que parece que está por aí; Gustavo Di Tella.

Mas, rapidamente, acho que a gente precisa entender um pouco o contexto, a
Cohab  é  uma  empresa  de  economia  mista  na  qual  a  Prefeitura  detém 99,9% do
capital, a Cohab hoje ela não tem capacidade de subsistir econômica, financeiramente
sozinha,  sem  o  aporte  do  seu  acionista  majoritário.  Então,  esses  aportes  são
recorrentes, invariavelmente quase todo ano a Prefeitura, que é obrigação dela, tem
que fazer aporte para a Cohab poder cumprir o seu papel.

Talvez,  valesse  a  pena,  rapidamente,  ou  depois  mandar,  até  fazer  um
demonstrativo, o presidente lembrou, mas hoje a Cohab está desenvolvendo o maior
programa de regularização fundiária existente no país, se eu me lembro, os últimos
dados eram cerca de 240 núcleos pautados para esse processo de regularização dentro
de uma programação e a regularização fundiária impõe, obviamente, investimentos,
você precisa, além de todo o levantamento, diagnóstico, ver a condição de… da área, a
regularização fundiária em si, do ponto de vista legal, investimento em infraestrutura,
saneamento; isso exige, obviamente, investimento, é isso que a Cohab... é nisso que a
Cohab tem aplicado aí o recurso do convênio que tem com a própria Prefeitura.

Só  para,  rapidamente,  talvez  dar  uma  dimensão disso,  mas eu acho  que o
aporte é necessário, é uma obrigação legal e visa dar continuidade a esse programa
hoje, de regularização fundiária. A gente espera que com as interações, com as leis
que  a  gente  vai  aprovar,  amanhã  a  Cohab  seja  também  produtora  de  unidades
habitacionais, seja lote urbanizado ou empreendimentos que vão atender a população
de baixa renda. 

Eu acho que a gente está vivendo essa transição sob o comando do Arly e,
como foi dito aqui, talvez em breve espaço a gente não tenha mais que aprovar aporte
da prefeitura para a Cohab porque a Cohab vai ser autossuficiente,  é isso o que a
gente espera e esse projeto é importante por isso.

Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, vereador Luiz Rossini.

Algum vereador mais gostaria de ter a palavra? Alguém?

Gostaria de questionar se existe alguma…  Gostaria de saber se existe algum
questionamento por parte da… através da rede social para o Cerimonial da Câmara,
por favor. Não? Nenhum?

Então, dessa forma, eu devolvo, sem questionamentos de nenhum tipo de canal
de  comunicação…  Eu  devolvo  a  resposta  à  Cohab,  o  presidente  decide  quem vai
responder os questionamentos dos vereadores.

SR.  ARLY  DE  LARA  ROMEO:  Senhor  presidente,  senhores  vereadores  e
público que nos acompanha, os amigos aqui, na verdade, esse projeto é muito simples
e muitas das perguntas que foram feitas aqui pelos vereadores, vereador Paulo Bufalo,
explicitadas aqui pelo nosso líder vereador Luiz Rossini, traduz: Vocês vão discutir nos
próximos dias projetos importantíssimos, inovadores, que vão estabelecer uma nova
configuração, quer dizer, que vão permitir um avanço extraordinário na regularização
fundiária,  que  vão  estimular  empreendimentos  com  uma  nova  metragem  para  a
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população de baixa renda porque hoje nem o governo federal, nem o governo estadual
tem programas para baixa renda, que é o nosso maior gargalo, e esses projetos vão
visar a população de baixa renda.

Este projeto, que está sendo objeto desta audiência, é para criar condições de a
Cohab continuar  funcionando até  que a gente… ela  adquira autonomia econômico-
financeira, não tem outro jeito, isso foi ao longo de todos esses anos. O ano passado,
em 2020, nós tivemos a aprovação de um aporte de capital. Quanto foi, senhora Alba?
[R$] 16 milhões, e vocês notem que esse aqui já baixou porque nesse período nós já
recebemos contrapartida, já começamos a atuar para reverter esse quadro.

Então, acreditem, confiem e vocês vão ver, com esses projetos que estão aí,
que  vão  ser  submetidos  nos  próximos  dias,  que  vai  ser  possível  nós  avançarmos
bastante na oferta de opções para a população de baixa renda. 

Nós precisamos desestimular ocupações, que é traumática, que é dramática e
que  não  atende  interesse  de ninguém  e, para  isso,  a  Cohab tem que ter  na sua
prateleira alternativas. Que alternativas são essas? Terrenos, terrenos a preços que a
população tenha condições de suportar, empreendimentos, casas e apartamentos com
uma nova configuração. 

Faz uns três meses que nós fomos entregar umas 15 casas que o prefeito,
casas de 50 metros, casas boas. Tinha sala, cozinha, banheiro, dois quartos… já tinha
uma área lá para fazer uma horta.

Então, isso é uma nova configuração. Hoje, os casais hoje não querem mais
carro.  Eu  tenho  dois  filhos  e  nenhum  dos  dois  quer  carro.  Então,  mudou  essa
configuração, as pessoas hoje estão pretendendo morar perto dos grandes veículos de
transporte de massa, dos metrôs, do BRT e tal.

E a questão da garagem mudou, a questão da… quer dizer,  o pessoal  hoje
prefere  área  de  lazer,  prefere  mobilidade  individual.  Então,  a  Câmara  terá  a
oportunidade de discutir essa nova configuração, e é isso que vai avançar.

Esse  projeto  de  hoje  ele  é  o  arroz  com feijão,  ele  é  para  manter  a  casa
funcionando, a casa aberta. E ele já é nessa direção, tanto assim que ele é menor…
esse recurso aí vai sustentar a empresa acho que até março, não é, senhora Alba? Até
março, porque não dá para cuidar disso no recesso da Câmara e tal. Então, até março
nós vamos nos sustentar aí.

E até lá esta Casa deverá, se Deus quiser, aprovar aí os grandes projetos de
transformação, de configuração. Os empresários querem vir para Campinas, querem
construir em Campinas, querem lançar loteamentos com uma nova configuração, mas
precisa aprovar, a Câmara precisa aprovar isso. Nós, Campinas, precisamos aprovar
isso.

Então, nós estamos muito animados, entusiasmados, porque isso vai ser bom
para  a  cidade,  essa  população  de  baixa  renda,  que  sonha  e  sonha  com…
verdadeiramente. Todo mundo quer ter sua casinha, ter sua escritura na mão e ter
uma propriedade.

E o município tem condição de fazer isso. Nosso país é um país continental, não
tem cabimento a pessoa morar ali  às margens de um córrego poluído. Está bom?
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Então, eu peço aí um voto de confiança da Câmara no trabalho que o governo está
fazendo, naquilo que vai acontecer.

E já está aqui na Casa, já está aqui acho que dois projetos, não é, líder? Não é,
vereador Luiz Rossini? Dois grandes projetos já estão aqui. E vocês vão ver, vão ter a
oportunidade de discutir, de ver, do alcance social que eles representam. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, presidente. 

Eu  passo  a  palavra  ao  vereador  Luis  Yabiku,  que  ele  quer  fazer  algumas
considerações.

SR. VEREADOR LUIS YABIKU: Vereador Paulo Bufalo, somente respondendo
a  pergunta  de  Vossa  Excelência.  No  PPA  e  no  orçamento  está  previsto  sim  os
investimentos, tendo em vista a grande possibilidade da Cohab se transformar aí em
uma grande parceira das construtoras que vão investir aqui na cidade de Campinas,
depois da aprovação dessas leis do Ehis, que será aprovado pela Cohab.

Essas contrapartidas virão. Quanto mais as empresas construírem na cidade de
Campinas, mais contrapartidas financeiras a Cohab irá receber, diminuindo assim essa
dependência total da Prefeitura, como está acontecendo hoje.

Então,  essa  visão  da  Cohab  colocada  aí  nesse  ritmo  pelo  presidente  Arly,
vereadora Guida Calixto, vai fazer com que a Cohab realmente chegue mais perto das
pessoas que estão necessitando dessas moradias.

Essas regularizações fundiárias cada vez mais estarão correndo com velocidade,
porque  a  equipe  está  preparadíssima  para  isso,  e  os  investimentos  de  mais
equipamentos, mais tecnologia, estarão sempre à disposição dos técnicos para que
isso ocorra com mais velocidade.

Portanto,  esse  aumento  de  capital  é  importante  para  a  Cohab  sair  desse
momento e se transformar em uma empresa diferente  da atual.  É isso.  Obrigado,
presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, vereador Luis Yabiku.
Desta forma, gostaria de saber dos vereadores membros da comissão se tem alguma
réplica. Não? Sem questionamentos.

Gostaria  de  saber  do  diretor-presidente,  Arly,  se  gostaria  de  fazer  alguma
consideração, presidente? Para eu poder encerrar?

SR. ARLY DE LARA ROMEO: Agradecer ao presidente, aos vereadores e a
todos  que  nos  acompanharam  e  insistir  na  importância  de  vocês  nos  apoiarem,
compreenderem que  a  Cohab  precisa  ser  uma  empresa  viável,  uma  empresa  de
mercado e o grande desafio, que é de todos nós, que somos políticos, somos gestores,
agentes  públicos,  é  oferecer  à  população  alternativa  de  moradia,  e  nós  estamos
trabalhando muito para isso, é um desafio muito grande.

Mas quando o prefeito me convidou para ir lá para a Cohab e a Secretaria de
Habilitação, me deu uma missão  e  eu disse a ele que nós precisaríamos mudar  a
legislação, precisa dar à Cohab autonomia para ela aprovar seus próprios projetos,
ganhar celeridade. A Secretaria de Urbanismo cuida da classe A e B, nós vamos cuidar
C e D, me dê as ferramentas e me cobre.
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Então os funcionários estão motivados, estão entusiasmados e estão confiantes
que  nós  vamos  conquistar  a  tão  sonhada  independência  econômico-financeira  da
empresa e vamos ter na prateleira opções viáveis para a população de baixa renda. Eu
sonho com isso, porque acho muito triste um país de nossa dimensão continental não
ter opção para a população de baixa renda; e nós vamos fazer história, se Deus quiser,
todos nós juntos. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado,  presidente Arly  de
Lara Romeo. 

Mais algum... antes de encerrar, gostaria de agradecer mais uma vez o nosso
diretor-presidente  da  Cohab,  Arly  de  Lara  Romeo,  pela  presença,  pela  exposição,
acredito  que  tiramos todas  as  dúvidas  relacionadas  ao  projeto;  agradecer  ao  Luis
Yabiku; agradecer à Alba; agradecer mais uma vez a todos que estão conosco aqui
presentes.

Acredito que toda a publicidade fora dada à matéria depois de termos ouvido os
vereadores; e desta forma, cumprido o papel regimental ou o devido processo legal,
declaro encerrada a 30ª Audiência Pública, promovida pela Comissão de Constituição e
Legalidade.  

– Audiência encerrada às 10 horas e 01 minutos.

[fim da transcrição]

Carmo Luiz

PRESIDENTE
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