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Legenda:

(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta

-- interrupção da fala

Aviso:

Nesta  transcrição  utilizam-se  os  nomes  parlamentares  em  substituição  a
menções informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ:  Muito  bom  dia  a  todos.
Cumprimentar todos os presentes, vereadores, público presente. 

Declaro  aberta  a  32ª  audiência  pública  promovida  pela  Comissão  de
Constituição e Legalidade que tem intuito de debater o Projeto de Lei  Complementar
nº 61/2021, Processo 234.472, de autoria do prefeito municipal, que “altera o inciso
III do art. 50 da Lei Complementar nº 208, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe
sobre parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas”.

Já cumprimentei os vereadores, o nosso presidente. Obrigado, presidente pela
sua presença.

Gostaria de cumprimentar o secretário de Planejamento e Urbanismo, Renato
Mesquita; obrigado pela sua presença conosco. Cumprimentar também o presidente
secretário de Serviços Públicos, Ernesto Dimas Paulella. Como nós estávamos falando
agora, secretário, é sua segunda audiência em uma semana.

Cumprimentar  também  o  Paulo  Henrique  Camargo,  assessor  técnico  da
Secretaria de Serviços Públicos e o Alexandre Gonçalves, diretor do Departamento de
Limpeza Urbana da cidade de Campinas, também da Secretaria de Serviços Públicos.

Gostaria de parabenizar, aproveitar e parabenizar os secretários pelo brilhante
trabalho que vêm desenvolvendo em suas secretarias, toda a equipe, o prefeito Dário
Saadi também pela organização e pela liderança.

Gostaria  aqui  de  colocar  a  dinâmica  da  audiência  pública  para  que  nós
possamos fazer. É a terceira audiência pública do dia, eu tenho mais uma audiência
pública, então eu vou pedir para nós… é claro que está indo muito bem, graças a Deus,
todos estão tendo oportunidade de falar e expor suas ideias, mas eu gostaria que nós
pudéssemos ser o mais sucinto possível.
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Então eu passo a palavra ao secretário.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Vou  passar  ao  secretário
Ernesto  Paulella,  e  depois,  na  sequência,  ao  secretário  Renato,  que  fará  suas
considerações,  explanações,  depois  eu  abro  a pergunta  aos  vereadores  presentes,
especialmente aos da Comissão de Constituição e Legalidade.

Se  você  quiser  participar  da  nossa  enquete,  tem o  link  do  site da  Câmara
www.camara.campinas e você pode participar.

E,  com  os  questionamentos  públicos  dos  vereadores,  de  volta  à réplica,  o
posicionamento do secretário.

Então  eu  passo  a  palavra  imediatamente  ao  secretário  Ernesto  Paulella.
Secretário, com a palavra, à sua disposição.

SR.  ERNESTO  DIMAS  PAULELLA:  Bom  dia,  senhor  presidente  desta
audiência, vereador Carmo Luiz.

Quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, o vereador Cecílio Santos, a
vereadora  Guida  Calixto,  o  vereador  Jorge  Schneider,  cumprimentar  o  secretário
Renato Mesquita,  secretário  de Urbanismo e Planejamento,  e cumprimentar aqui  o
diretor do Departamento de Limpeza Urbana, o engenheiro Alexandre Gonçalves, e
cumprimentar o assessor técnico da secretaria, o engenheiro Paulo Camargo.

Vereador Carmo Luiz, a proposta aqui encaminhada pelo prefeito visa fazer uma
correção no ordenamento de Serviços Públicos, que da forma como ele está hoje ele
vem  causando  sérios  transtornos  para  a  população  que  reside  em  condomínios
fechados e para a própria Prefeitura no que tange a operação dos serviços.

Eu  vou  tentar montar  aqui  um  entendimento,  de  forma  muito  reduzida.  A
grande maioria dos condomínios residenciais em Campinas, de acordo com o que diz
hoje o item 3, do artigo 50 da Lei Complementar nº 208/2018, cabe aos condomínios,
portanto  às  associações  de  moradores,  cuidar  da  manutenção  da  arborização,  por
exemplo, das praças, entre outras.

E diz também, o artigo 50, no item 3, que cabe à associação de moradores
fazer a coleta do lixo domiciliar e entregá-lo na portaria do condomínio. Com relação à
manutenção  de  áreas  verdes,  manutenção  de  arborização,  não  tem  nenhuma
interface, nenhum problema. O problema começa a aparecer na coleta do lixo. 

Por quê? Porque existe uma taxa de lixo no município. Todo e qualquer imóvel,
construído ou não, paga no carnê de IPTU uma taxa de lixo. E essa taxa de lixo tem
um objetivo carimbado, que é cobrir os serviços de limpeza urbana.

E  no  caso  de  Campinas,  vereador  Carmo  Luiz,  secretário  Renato,  ela  é
superavitária. Nós temos um superávit aí da ordem de  [R$] 30 milhões por ano da
taxa de lixo. Diferentemente da grande maioria dos municípios brasileiros, que não
tem taxa de lixo.

Por  exemplo,  Hortolândia,  uma cidade  aqui  do  lado,  com mais  de  200  mil
habitantes, não tem taxa de lixo. Quando não tem, o que acontece com a remuneração
desse serviço? O Tesouro Municipal tem que bancar o pagamento. 
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Bom, qual é a diferença de pagar com o dinheiro do Tesouro e pagar com a taxa
do lixo? A diferença está quando a própria Prefeitura e a população sabe de onde vem
o recurso que é utilizado.

Então,  nesse  sentido,  os  moradores  de  condomínio,  condomínios  fechados,
pagam taxa de lixo do seu carnê de IPTU. E tem constantemente feito demandas à
Prefeitura para que seja cancelada essa taxa de lixo. Por quê? Porque os condomínios,
eles contratam uma empresa para coletar e destinar o lixo, porque hoje a Prefeitura
não pode entrar para coletar, ela pode pegar na portaria.

Mas o que acontece é que a maioria dos condomínios, foram feitos há muitos
anos,  e  eles  não  tem um local  de  transbordo desse  lixo.  E  aí  eles  acabam então
coletando e levando para o aterro sanitário lá em Paulínia. E de forma justa, muitos
pedem o  cancelamento  da  taxa  de  lixo.  Por  quê?  Porque  o  condomínio  faz  essa
cobrança, esse pagamento e a cobrança do morador. 

Nesse sentido então, observando a Lei nº 12.305, lei federal, que é a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, que diz que é obrigação do município o gerenciamento
de resíduo, observando o Estatuto das Cidades, e observando ainda a Lei Orgânica do
Município de Campinas, que dizem que é obrigação do município fazer o gerenciamento
do resíduo, nós entendemos que o serviço de coleta está disponibilizado em todo e
qualquer lugar da cidade, ele passa na frente de todo e qualquer condomínio. Então o
município disponibiliza o serviço. 

Ele  não  entra  hoje,  porque  a  legislação  não  permite.  O  que  é  que nós
queremos? Mudar o item 3 do artigo 50, que vai então permitir que, se o condomínio
quiser solicitar, a Prefeitura entra, coleta e destina, se ele não quiser — portanto, é
facultativo  —,  ele  disponibiliza  na  portaria,  mas  o  governo,  a  Prefeitura  não  vai
cancelar taxa de ninguém, porque seria fuga de receita. 

É nesse sentido então o nosso pleito aqui na mudança do item 3 do artigo 50.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado,  secretário  Ernesto
Paulella, pelas considerações.

Gostaria de passar a palavra ao nosso secretário municipal de Planejamento e
Urbanismo, senhor Renato Mesquita. Pois não, senhor Renato.

SR. RENATO NÍVEO GUIMARÃES MESQUITA: Bom dia a todos, bom dia ao
nosso presidente, os colegas daqui da Mesa, o secretário  Paulella e seus diretores,
senhores vereadores, senhora vereadora, e o público presente, os outros presentes.

A  fala  do  nosso  secretário  bem  esclarece  a  questão,  não  tem  por  que
argumentar algo sobre este tema uma vez que nada mais lógico e também racional
que implantar essa mudança a bem da população. Eu não vejo aqui nada que possa
contrariar o benefício a quem de fato interessa que é a população. 

Portanto, a Secretaria de Planejamento concorda e assina embaixo. Só isso,
muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Muito obrigado, secretário.

Gostaria de abrir ao questionamento dos vereadores da comissão, está bom? 

Pois não, vereadora Guida Calixto.
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SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: Bom, mais uma vez, bom dia; bom dia,
presidente  vereador Carmo  Luiz da  comissão  —  parabéns,  mais  uma  vez,  pela
realização dessa Sessão —... Bom… dessa audiência; bom dia ao secretário, mais uma
vez, aqui também presente, apresentando os esclarecimentos necessários; no nome
do secretário,  eu  cumprimento  os  demais  da  Mesa;  bom dia  aos  vereadores  aqui
presentes; e também servidores da Casa que sempre nos apoiam para que a gente
possa realizar uma boa audiência aqui.

Eu fiquei bastante feliz de ouvir o secretário dizer duas coisas: que é contra a
gente renunciar  tributo,  porque, mais uma vez, eu sempre digo: eu não sou contra
pagar impostos, eu sou a favor que eles sejam pagos de forma proporcional, quem
tem mais, quem usufrui mais, que pague mais.

Então essa é uma questão bastante importante que vê que a secretaria está se
pautando em não fazer nenhuma renúncia fiscal, porque através dos impostos é que a
gente pode fornecer um bom serviço público para... e principalmente para aqueles que
mais precisam, que são os mais vulneráveis, enfim, ainda mais nessa situação que a
gente se encontra, uma situação de conjuntura muito difícil, de conjuntura econômica
precária, e que precisa muito do serviço público fortalecido. Então a primeira coisa é
isso.

A segunda, com a fala do secretário, que vem dizendo que a gente está em
uma situação confortável e com relação ao recebimento das taxas de lixo, secretário, a
gente  recebe  muita  reclamação  principalmente  dos  trabalhadores,  catadores  que
atuam nas cooperativas; e aí eu vou aproveitar a presença do secretário — porque eu
sei que é muito solícito em estar aqui — se não tem... ou se o secretário já falou, eu
peço  desculpa,  mas...  hoje  não  falou,  mas  se  falou  em outro  momento,  eu peço
desculpa, eu não estava presente, se não tem nenhum projeto da secretaria, nenhum
programa  para a gente poder socorrer esse setor,  esse setor foi muito atingido na
pandemia, esse setor foi muito... sofreu muito todos esses efeitos.

A gente já vinha de uma crise econômica pesadíssima e que foi agravada com a
pandemia, não foi a pandemia a grande culpada, mas ela acabou bagunçando muito os
setores  e esse setor  é um setor que a gente vê o grau de vulnerabilidade que eles
estão colocados, de dificuldade mesmo, de organização, enfim, dificuldade para comer
inclusive.

Então eu acho que se não tem nenhum projeto da Secretaria, se não é da sua
Secretaria,  se  o  secretário  sabe  de  alguma  coisa,  se  o  governo  tem  essa
disponibilidade de discutir, eu entendo que essa é uma pauta que a oposição desse
Parlamento tem disponibilidade em construir, inclusive.

Então, a gente sabe essa questão do projeto dos resíduos sólidos – que eu
aprendi com a Emília que a gente não pode ficar falando lixo, a gente tem que corrigir
– e então entender um pouco se não tem essa disponibilidade para poder atender esse
setor que está muito atingido pela… por essa situação econômica.

Pelo projeto apresentado aqui, eu já entendi, já... para mim já está respondido
as questões, tá?

Então, eu aproveitei esse meu tempo de fala para poder avançar um pouco em
outras  dúvidas  que  tenho  e  porque  não  é  sempre  que  o  governo  está  aqui  para
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responder – não é, Carmo Luiz?

Obrigada, viu?

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ:  Obrigado,  vereadora,  sempre
tem o privilégio de usar a palavra.

Vereador Jorge Schneider, vereador Cecílio Santos.

Não?

Vereador Cecílio Santos? Pois não, vereador. Com a palavra.

SR. VEREADOR CECÍLIO SANTOS: Obrigado--

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ:  Antes de você falar, vereador.
Bem rapidinho. Só para… eu deixei de falar para cumprir o rito.

Se você que nos assiste através da TV Câmara ou rede social, seja de qual
forma for, você pode participar desta Audiência Pública através do  link que está na
capa do  site, é o www.campinas.sp.leg.br. Mande sua pergunta, seu questionamento
para nós aqui e será entregue na mão dos secretários para que a resposta possa ser
dada de forma como é dever conduzir uma audiência.

Com a palavra, o vereador Cecílio Santos.

SR.  VEREADOR  CECÍLIO  SANTOS: Obrigado,  vereador  Carmo  Luiz,  que
preside esta Audiência Pública.

Cumprimentar  os  secretários,  os  técnicos,  o  secretário  de  Planejamento,  os
demais vereadores, vereadora Guida Calixto, vereador Jorge Schneider.

Parabenizar o secretário, acho que é importante que adéque a legislação para
evitar essa peleja jurídica que acaba se criando e perguntar se é possível, visto que a
gente tem, então, aí uma certa folga, a ampliação da coleta em alguns bairros, por
exemplo,  a  região do  Campo Grande e  outros  bairros de  periferia  que a coleta  é
alternada,  e  se  isso  é  viável  também,  porque,  às  vezes,  tecnicamente  não  é
interessante, mas é o questionamento.

Muito obrigado.

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

Sem questionamentos?

Também não.

Então,  dessa  forma,  eu  devolvo  ao  secretário  Ernesto  Paulella  para
considerações e o Renato, se for necessário.

SR. ERNESTO DIMAS PAULELLA: Bem, eu vou, então, iniciar as respostas em
função das indagações da vereadora Guida Calixto.

Bem, vereadora, a senhora tem razão que uma das categorias de trabalhadores
mais afetados foram os recicladores, por conta da manipulação do material, etc; até
para que eles fossem poupados de contrair a doença, o trabalho foi suspenso, e foi
uma decisão da Saúde, da Dvisa.
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Mas, eu queria dizer a senhora o seguinte, vereadora, que o Governo Municipal
– e isso iniciou com o prefeito Jonas e agora também com o prefeito Dário – foi o único
governo  que  contratou  cooperativas  para  coletar  e  triar  material.  Até  então  as
cooperativas tinham que se virar com a venda do produto. 

Houve um pleito, esse pleito foi feito através da Reciclamp, que é uma entidade
que atua na Cooperativa Antônio da Costa Santos e na Nossa Senhora Aparecida. Nós
levamos,  à época, esse pleito para o prefeito Jonas que entendeu a necessidade  e
autorizou. E o Jonas, como prefeito, contratou duas das doze cooperativas. 

E  por  que  não  contratou  as  demais?  Porque  elas  não  tinham  organização
jurídica  e  administrativa  para  serem  contratadas.  Existe  uma  exigência  legal,  de
documentos, para que o público possa contratá-las. Então  há coisa de quatro, cinco
anos atrás, nós contratamos as duas primeiras, que foram Antônio da Costa Santos e
Nossa Senhora Aparecida. 

Nesse período de tempo a Secretaria de Trabalho e Renda atuou, conforme eles
disseram aqui, no auxílio dessas demais cooperativas para que elas pudessem, então,
documentar toda a sua operação, isso ocorreu agora no mês de abril, e em abril mais
seis cooperativas foram contratadas para coletar e triar, além da receita da venda dos
produtos.

Isso significa em média, vereadora, pelo menos até agora, porque ele podem
aumentar a produção, uma média de R$ 40 mil por mês para cada cooperativa, isso é
uma  ajuda  significativa  na  operação  dos  serviços  que  culmina  com  uma  melhor
participação nos rendimentos da cooperativa, ou seja, o pro labore de cada cooperado
melhora muito com essa contratação. 

Nós tivemos quatro cooperativas, se não me falha a memória, que ainda não
foram contratadas, duas porque não quiseram mesmo, a  São Caetano e a do Ceasa
não quiseram, e outras duas que ainda estão documentando.

Então,  esse  programa,  vereadora  Guida  Calixto,  que  foi  implementado  pela
Prefeitura, ele mudou a vida das cooperativas com essa renda mensal que é auferida
em função do volume de material que eles coletam. 

Mas eu acho que só isso não basta.  Por quê? Porque as cooperativas têm um
problema  de  infraestrutura,  apesar  que  nós,  o  governo  municipal,  no  período  do
governo do prefeito Jonas, nós demos, cedemos, oito kits para cooperativas, cada kit
custa em média R$ 600 mil. O que é um kit? É um barracão com prensa, empilhadeira
e mesa de separação, a feitura está pronto, concretado, com água ligada, com luz, nós
demos 8 kits para melhorar a infraestrutura dessas cooperativas. Mesmo assim só isso
não basta  porque elas  precisam de  um trabalho  de,  por  exemplo,  veículos,  é  um
problema sério das cooperativas, caminhões apropriados, um apoio operacional.

E em função disso, nós apresentamos para o prefeito Dário, há cerca de dois
meses,  um projeto  que foi  elaborado  na Secretaria,  no  Departamento  de  Limpeza
Urbana, que se chama Recicla Aluno. O que é isso? É um projeto para implementar nas
215 escolas  municipais  a  coleta  seletiva,  com a colocação  de  contêineres.  E  cada
cooperativa receberá  um caminhão doado pela Prefeitura,  para  poder  recolher  nas
escolas o material reciclado. 

Esse projeto foi  discutido, porque ele envolve aulas de educação ambiental,
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feita por professores da rede municipal de ensino, todo um programa voltado para a
conscientização do aluno e da família, para que ele entregue o material reciclado na
escola que vai favorecer, diretamente, a cooperativa daquela área.

A Secretaria de Educação gostou muito do projeto, teve uma discussão com o
secretário,  professor  Tadeu.  O  único  problema  ali  foram  os  caminhões,  porque  a
legislação, vereador Carmo Luiz, não permite que a verba da educação possa adquirir
caminhões. Todo o resto ela pode bancar: professores, material didático, pedagógico,
os contêineres, mas os caminhões não. E esse projeto sem esses caminhões, ele não
fica em pé, ele não fica em pé, porque não vai ter a coleta. 

Então,  nós tivemos uma reunião,  eu,  o  prefeito,  com o procurador-geral  do
Ministério Público do Trabalho, cerca de um mês atrás, e expusemos a ele esse projeto.
E ele gostou muito do projeto, porque é área do trabalho, é claro, e ele colocou uma
procuradora, a doutora Marcela, para cuidar do caso.

Nós tivemos uma reunião semana passada com a procuradora, doutora Marcela,
que está envolvida para, através das multas que são aplicadas a empresas, por conta
de  questões  trabalhistas,  ela  vai  destinar  esse  dinheiro  para  a  compra  desses
caminhões, para que esse projeto possa seguir. Então, é um projeto que vai também…
vamos dizer… encorpar a coleta seletiva na cidade de Campinas.

Mas eu gostaria, vereadora, ainda falar que Campinas recicla, em média, 2% de
todo o lixo. Essa é a média brasileira, vereador Carmo Luiz, é a média brasileira. Nós
estamos na média brasileira, 2%. Claro, tem muitas cidades que não atingem nem
1%.

Por que o número é tão baixo se comparado com números europeus, norte-
americanos que, na média, 25%? Dificilmente você vai encontrar um país que recicla
mais que 25%. E essa é uma constatação, vereadora, que eu fiz pessoalmente. Andei
pelo mundo estudando esse assunto: Alemanha, Suíça, França, Itália, Estados Unidos,
e também na condição acadêmica, como professor universitário. Esse é um número
internacional, vereadora.

E o projeto que nós estamos desenvolvendo, que é a PPP do Lixo, propõe 25%
de reciclagem, de várias formas. Seja através da ampliação de ecopontos, seja através
de programas de educação ambiental, que é o mais importante, é o mais importante.

A gente vê isso na nossa casa. Eu mesmo tenho que estar vigiando todo mundo
na minha... porque uma bobeada a garrafa pet vai para o saco de lixo, o papel vai para
o saco de lixo, por quê? Porque nós não temos a conscientização clara da importância
desse material.

Então a educação ambiental é o fator mais importante, sem sombra de dúvida,
no sucesso da reciclagem.

E é isso que nós estamos perseguindo, vereadora Guida Calixto, não é fácil, nós
montamos  uma… recentemente,  ainda no governo do  prefeito Jonas  que o projeto
segue com o prefeito Dário, nós montamos a usina de reciclagem de lodo e galharia. 

Todo lodo, que chega a 100 t/dia da Sanasa, ia para aterro sanitário, não vai
mais; toda galharia, poda de árvores, grama, todo material verde, também ia para
aterro sanitário, não vai mais. Tudo isso é processado nessa usina e se transforma em
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adubo  orgânico,  que  é,  inclusive,  experimentado  e  certificado  pelo  Instituto
Agronômico de Campinas. A usina está dentro das instalações do centro experimental
de Campinas, lá na Fazenda Santa Elisa.

Um projeto que envolve a Sanasa; o Serviço Público, através do Departamento
de Limpeza Urbana,  que  opera;  o  Ceasa,  que também vai...  não  está  entregando
ainda, mas vai entregar o seu material, que é em torno de 70 a 80 t/dia também, de
frutas, legumes e verduras inservíveis que hoje vão para aterro.

E por que não vai ainda para usina? Porque eles estão trabalhando o processo
de refinamento da reciclagem, enquanto eles não atingirem um certo nível, nós não
podemos receber. Por quê? Porque não pode vir uma série de materiais que não são
orgânicos e, em especial, proteína animal, por  quê? Proteína animal atrai pássaro e
nós estamos do lado do Aeroporto dos Amarais. Então nós não podemos ter ave ali —
e não tem —, hoje você não vê uma ave ali.

Então  é  uma  luta,  vereadora Guida  Calixto, é  uma  luta  esse  trabalho  de
evolução na gestão de resíduos, não é uma nem duas gestões que vão conseguir fazer
isso. É uma sequência, uma evolução de pensamento, principalmente dos gestores
públicos, para que se possa atingir esse nível de excelência na gestão dos resíduos. 

Se nós compararmos Campinas com o resto do Brasil, nós estamos muito na
frente. O próprio IBGE, recentemente, fez uma pesquisa, vereadora, que mostra que
Campinas é a segunda cidade no Brasil com o maior parque de arborização urbana, só
perde para Curitiba; e na gestão de resíduos, nós  somos oitavo lugar no Brasil. Nós
estamos à frente de 18 capitais brasileiras. 

Isso  tudo  é  fruto  de  insistência,  de  muito  trabalho,  de  pessoas  como  o
engenheiro Alexandre, que está há 38 anos no DLU; do engenheiro Paulo, enfim, de
muitos que constantemente estão lá trabalhando e evoluindo nesse processo.

Com relação ao vereador Cecílio Santos, a coleta alternada, vereador, por que
ela é feita desta forma? É em função do volume gerado, se nós fossemos fazer coleta
diária  na  periferia,  o  custo  da  coleta  aumentaria  muito,  porque  você  tem  pouco
material oferecido em um período muito pequeno. Por que é feito... no centro, na área
central é feita? Porque o volume oferecido é muito grande, mas a diferença entre o que
gera... um habitante da área central. Até porque, vereador, todo mundo usa o Centro,
não é? Todos usam o Centro.

É simplesmente 100% maior do que gera um cidadão na periferia, por conta da
concentração de atividades na área central. Ok?

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ:  Gostaria  de  saber  se  algum
vereador gostaria de fazer algum… Não?

Não temos questionamentos também mais.

Renato?

SR. RENATO NÍVEO GUIMARÃES MESQUITA: Não. Perfeito.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Não? Tranquilo?

Então, antes de encerrar, gostaria de, mais uma vez, agradecer ao secretário de
Serviços  Públicos,  Ernesto  Paulella, que  deu  uma  aula  para  nós  aqui  –  não  é,
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secretário? Sabe muito, não é? Parabéns aí.

Gostaria de agradecer ao secretário de Planejamento e Urbanismo aí, Renato.
Obrigado, viu, Renato? Renato Mesquita.

Aproveitando também agradecer ao engenheiro Gonçal… o Alexandre Gonçalves
–  me perdoe – engenheiro Alexandre Gonçalves, que é diretor do Departamento de
Limpeza  Urbana  na  Secretaria  de  Serviços  Públicos  e  engenheiro  Paulo  Henrique
Camargo também, assessor técnico da Secretaria de Serviços Públicos.

Acredito que tiramos todas as dúvidas, secretário, correlacionadas ao projeto,
cumprindo, assim, o devido processo legal da audiência pública que é dar publicidade
e... dar publicidade à matéria e às explanações que foram feitas aqui pelos secretários
e também dando ouvido à população e aos vereadores.

Então,  tendo  cumprido  todo  o  rito  legal,  devido  processo  legal,  declaro
encerrada  a  32ª  Audiência  Pública,  promovida  pela  Comissão  de  Constituição  e
Legalidade.

Nós  vamos  fazer  uma  pausa  para  nos  adaptarmos,  nos  organizarmos  e  já
depois,  na  sequência,  abriremos a  33ª Audiência  Pública,  também promovida  pela
Comissão de Constituição e Legalidade.

Muito obrigado.

– Audiência encerrada às 11 horas e 38 minutos.

[fim da transcrição]

 Carmo Luiz

PRESIDENTE
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