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[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ:  Boa tarde a todos, mais uma
vez.

Partimos, agora, para a 33ª Audiência Pública, promovida pela  Comissão de
Constituição  e  Legalidade,  que  tem  o  objetivo  de  debater  o  Projeto  de  Lei
Complementar nº 41/2021, Processo 233.889, de autoria do prefeito municipal, que
“dispõe sobre a alteração do zoneamento de parte das UTBS EU-30 e MM-48, altera o
anexo II da Lei Complementar nº 208, de 20 de dezembro de 2018, que ‘dispõe sobre
o parcelamento, uso e ocupação do solo’, e dá outras providências”.

Gostaria de, mais uma vez, cumprimentar os vereadores presentes, vereadora
Guida Calixto, vereador Cecílio Santos, vereador Jorge Schneider, presente conosco;
temos aqui a especial presença do nobre vereador Higor Diego, também membro da
Comissão de Legalidade; e, mais uma vez, cumprimentar o secretário municipal de
Planejamento e Urbanismo, o Renato Mesquita.

Obrigado, senhor Renato Mesquita.

Agradecer, assim, a presença de todos e, mais uma vez, gostaria de deixar à
disposição do público presente, você que nos acompanha através da TV Câmara, que o
site da Câmara Municipal está à sua disposição para questionamentos, as dúvidas que
você tiver, para que a gente possa responder todos os questionamentos que houver.
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Eu passo a palavra, na sequência, ao secretário Renato Mesquita, para suas
considerações e explanação.

Com a palavra, secretário.

SR.  RENATO  NÍVEO  GUIMARÃES  MESQUITA:  Boa  tarde.  Bom  dia  ao
presidente vereador Carmo Luiz.  Bom dia a senhora vereadora primeiramente, aos
senhores vereadores.

Eu, primeiramente, eu queria agradecer estar aqui, é mais uma prestação de
serviço ao Legislativo que é uma… entendeu ser uma obrigação de qualquer executivo,
ou qualquer membro do Executivo.

Muito  bem.  Esta  proposta  apresentada  ela  vem  pós  a  promulgação  da  LC
208/2018, que tratou da região do bairro conhecido por todos nós, a região do Santa
Cândida, que estava e até hoje se encontra dentro da nossa legislação de zoneamento,
especialmente falando, dentro da BG, que é aquela de Barão Geraldo, o quem muito
nos… vamos dizer assim, nos levou a pensar nesta proposta de mudança em função do
desenvolvimento  que  aquela  região  se  faz  necessário  e  qualquer  desenvolvimento
pensado, inteligentemente planejado, ele é para o bem da comunidade como um todo,
de todas as estruturas da sociedade.

Lá especialmente nós entendemos que ela está na proximidade da região do
polo, muita gente conhece o Santa Cândida, quem não conhece também é até por uma
questão de prática funcional, deveria visitar a região, é uma região muito promissora e
precisava  adequar-se  para  que  pudesse  atender  bem o  desenvolvimento  tanto  no
aspecto da… imobiliário quanto no aspecto empresarial, comercial de um modo geral e
também de moradias, porque a população agora lá... a proposta nossa é para uma
ZM1, uma Zona Mista, que pode, sim, adequar melhor o desenvolvimento da cidade.

Não tem nenhuma grande novidade,  até  porque também faz  parte  do  meu
critério funcional de ser objetivo e objetivamente eu quero dizer que essa proposta
vem de encontro com o desenvolvimento da nossa cidade para atender a política do
governo que é focada na população e no crescimento em todos os aspectos, seja ele
educacional, econômico, social e financeiro.

Esta é a política do nosso prefeito, é o entendimento nosso enquanto pensador
do desenvolvimento urbanístico da cidade, a proposta está aí com os senhores que
poderemos, sim, discuti-la a cada questionamento feito.

Muito obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ:  Muito  obrigado,  secretário
Renato Mesquita, pela sua fala sucinta e objetiva, muito clara.

E  eu  sou  testemunha  das  demandas  dos  empresários,  moradores  daquela
região e parabenizo, sim, a Secretaria por tomar essa decisão, aliás uma demanda de
muitos anos na nossa cidade. Muito obrigado. Parabéns.

Eu  abro  a  palavra  ao  membro  da  Comissão  de  Constituição  e  Legalidade,
vereador Jorge Schneider.

Já vai o microfone, vereador.

SR. VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Bom dia, senhor presidente Carmo Luiz.
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Bom  dia,  secretário  Renato,  senhores  vereadores,  senhora  vereadora,  a  todos
presentes.

Eu acredito que essa região é uma região que foi muito sacrificada durante anos
devido  a  esse  equívoco  chamado  zoneamento  BG  que  divide  Campinas,  eu  não
entendo até hoje o porquê, em duas partes, quem é Barão Geraldo é uma legislação,
quem não é Barão Geraldo é outra legislação, um absurdo. Aliás, nós vamos ter que
corrigir isso aí em tempo.

Mas, eu acredito que o primeiro passo está sendo dado porque o progresso
daquela região, que é uma região que não tem nada a ver com Barão Geraldo, não
tem nada a ver com Barão Geraldo, é uma testeira que vai em direção à saída de Mogi
Mirim,  um  lugar  de  um  progresso  infinito,  faculdades,  nós  vemos  ali  já  um
supermercado que não foi aberto, mas já existe supermercado, existem condomínios e
uma área que está engessada.

E  isso  aí  vai  propiciar  um  progresso  de  forma  ordenada,  é  lógico,  mas  a
Comissão de Urbanismo tem algumas sugestões, inclusive, eu me aprofundei bem no
projeto e na próxima reunião da Comissão de Urbanismo eu vou apresentar o projeto.
Quanto à legalidade hoje nada temos a opor, faço parte da Comissão de Constituição e
Legalidade, mas no mérito nós temos algumas emendas que podem até ajudar a nossa
cidade, ajudar nesse projeto.

É só isso. E eu agradeço mesmo, porque eu venho há anos combatendo essa
injustiça  chamada  zoneamento  BG,  não  cabe  na  minha  cabeça;  amanhã  nós…  se
depender dessas pessoas, nós temos o zoneamento do DIC, o zoneamento Sousas,
quer dizer, para quê? A cidade é uma só, não pode ter dois tipos de zoneamentos, dois
tipos de tratamento, os filhos são todos da mesma mãe e do mesmo pai, não pode ter
tratamento diferente.

Obrigado.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Perfeito, vereador.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Obrigado,  vereador  Jorge
Schneider.

Vereadora Guida Calixto?

Vereadora Guida Calixto, com a palavra.

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: Bom dia.

Já são 11h50. Eu olhei no horário aqui.

Bom.  Bom  dia,  mais  uma  vez.  Agradecer  ao  presidente  Carmo  Luiz  e  ao
secretário  Renato,  agradecer  pela...  por  ter  vindo  aqui  poder  debater  um  pouco
conosco.

Eu tenho... eu tenho dúvidas mesmo e eu acho que são dúvida simples de ser
resolvidas.

Bom, a gente tem uma… a gente tem uma discussão que é com relação a essa
coisa da ampliação da zona urbana para a área rural, a gente tem uma preocupação e
uma, porque a gente entende que tem vários vazios urbanos onde poderia se investir,
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se organizar para poder garantir, ampliar o espaço de moradia, enfim; outra, porque a
gente entende que avançar para a área rural vai demandar mais serviços públicos,
vai… e  aí,  isso  recai  sobre  os  munícipes  porque  isso  vai  ter  que...  aumenta  uma
demanda, uma estrutura de serviços públicos de todos os pontos de vista – estrutural,
cabeamento,  energia,  água,  enfim,  serviços,  lixo  –  enfim,  todos;  demanda  uma
ampliação e a estruturação de serviços públicos, isso ficar mais caro para a cidade
enquanto a gente tem espaços aqui para poder garantir. Essa é…

Então, quando veio... eu pedi vistas desse processo para poder entender, mas
me parece que tem uma... é uma demanda antiga essa expansão aqui, essa... esse
tema, esse objeto aqui desse PL é uma demanda antiga.

Chegou  até  nós…  e  aí  vem  a  pergunta,  de  uma  área…  na  verdade  é  um
condomínio, que não é condomínio, mas enfim, eu vou usar esse termo, que é um
termo mais comum. É um condomínio de moradores, ali... acho que chama Associação
Arcoverde, se eu não me engano, porque eu tentei pegar o nome aqui, que há muito
tempo chegou para mim, e eu esqueci.

Ali na região, quando está indo para… pega a estrada ali de Jaguaríuna, né?

SR. RENATO NÍVEO GUIMARÃES MESQUITA: Sim.

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: Do lado esquerdo, ali no Guará, naquela
rua que sai na rodovia, que entra ali para Barão.

E essa associação, é uma associação que tem tentado buscar a regularização
junto à Prefeitura e não consegue.  Até  que eu acabei  indo de supetão, assim, de
surpresa, dialogar com o secretário de finanças, para ver se conseguia… tinha uma
questão fiscal lá que eles queriam resolver, mas eles querem resolver essa questão da
regularização daquele imóvel ali,  daquela área, onde tem vários moradores ali  que
moram nesse condomínio, organizaram o condomínio.

Então, eu gostaria de saber se isso está… se essa área contempla também — só
para poder passar essa informação — que é uma demanda que chegou para nós. Se
contempla nesse projeto aqui, de regularizar, de acertar essa situação.

Eles estão… assim, pelo menos a direção ali da associação tem esse objetivo de
regularizar, de acertar, inclusive, impostos que estão… que vão estar atrasados… enfim,
eles têm essa consciência. Então, isso é uma coisa. 

A outra coisa, por último, é uma preocupação aqui que a nossa bancada, o
vereador Cecílio Santos sempre fala isso, é uma questão que chega muito na região do
Campo Grande, para nós essa preocupação, por conta dessa questão da expansão que
está havendo na cidade,  é a questão das contrapartidas. 

Porque é isso, a gente vai ampliar serviços, e da onde a gente pode ter essa
contrapartida desses empreendimentos que estão localizados, se existe esse programa
já organizado de poder estabelecer que essa contrapartida chegue e que seja utilizado
principalmente na cidade, nessas áreas que mais precisam ainda.

Porque não dá para você achar que uma área como essa, que eu acabei de
falar, ela necessita da mesma infraestrutura que uma região do Campo Grande, por
exemplo, onde o vereador Cecílio Santos está, precisa. Acho que é isso.

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
5 de 15 C

M
C

T
R

A
20

21
00

05
2

Assinado com senha por CARMO LUIZ GREGORIO DA SILVA.
Documento Nº: 132939-980 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=132939-980

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 33ª Audiência Pública de 2021, realizada em 21 de setembro, às 11h41,
no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

O Campo Belo… isso, mas eu coloquei já nos meus requerimentos, eu coloco
sempre, viu? Campo Grande, Ouro Verde e Campo Belo. Eu não esqueço do Campo
Belo. É isso.

Obrigada, viu, presidente?

SR.  RENATO  NÍVEO  GUIMARÃES  MESQUITA: Muito  bem,  vereadora.
[pronunciamento fora do microfone]

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ:  Deixa  eles  fazerem  os
questionamentos.

SR. RENATO NÍVEO GUIMARÃES MESQUITA: Ah, tá.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Se você quiser, pode responder.
Pode ou não? Pode, né? Pode responder, secretário. Está fresquinho aí.

SR. RENATO NÍVEO GUIMARÃES MESQUITA: Só para não perder aqui.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Não, não, vai sim. Por favor.

SR. RENATO NÍVEO GUIMARÃES MESQUITA: Senhora vereadora, eu vou
responder da última para… vou inverter a ordem, tá? Essa questão da contrapartida
em relação aos adensamentos, nós temos na administração, que isso já vem lá de
2019, que é o EIV. O que é o EIV? É o Estudo de Impacto de Vizinhança. Quando você
constrói, quando você adensa, tanto no aspecto da unidade familiar quanto da unidade
comercial, o estudo prevê mitigações, porque em função do adensamento você precisa
ter um atendimento.

Também  antes  disso,  nós  temos  o  advento  da  responsabilidade  do  poder
público,  que  é  levar  a  infraestrutura,  é  levar  a  escola,  é  levar  a  saúde,  enfim.  A
educação, a saúde, o transporte e a segurança. 

Mas  hoje  existe  o  EIV, que  é  um estudo  que  você  faz,  é  protocolizado  na
Prefeitura  junto  com  o  empreendimento,  e  dali  sai  o  que  está  implicando  esse
adensamento em toda aquela sociedade ali em torno. Sai projetos de educação, sai de
saúde, sai dos viários que a Emdec é quem faz, é quem lida com isso, e sai o social. 

Isso  eu  estou  dizendo  prioritariamente,  porque  tem  outros  também  que
acontecem quando… a escola já existe, quando o posto de saúde já existe, você tem
que trabalhar, conforme o decreto bem diz,  até 5% do valor do custo daquela obra
retorna para aquela comunidade ali para o reflexo direto e o indireto, porque, de fato,
o reflexo direto, quando tem o adensamento, ele provoca reflexos indiretos. Então
você tem que saber de maneira inteligente fazer essa gestão. Esta resposta no que diz
respeito ao adensamento, acho que a última pergunta sua foi essa, né? Se estiver
faltando mais algum detalhe, a gente pode aqui esclarecer.

No que toca àquele bairro, àquele condomínio ali, que logo que você vai daqui
para lá, você retorna e vira à direita — eu conheço bem assim na palma da mão,
porque eu costumo dizer o seguinte: quando eu  [ininteligível] secretário, embora eu
não seja nem arquiteto nem engenheiro, mas eu sou um gestor com uma experiência
longa e com um bom conhecimento sobre as demandas do humanismo, das pessoas
em convivência,  porque  senão você não pode  fazer  gestão,  quem não pensar  em
gente, não pensa em mais nada; é minha concepção como psicólogo —; bom, mas ali
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tem o Reurb, que é elaborado pela Secretaria de Habitação em conjunto com a Cohab,
que é: quem quer regularizar-se, a Lei 13.465 de 2017 bem permite o Reurb-S, que é
o social, que é gratuitamente; e o Reurb-E, que é o específico para esses conjuntos
que  foram  construídos  esses  loteamentos  ou  condomínios  construídos
“irregularmente”. Eu também sou muito a favor da moradia, então eu costumo por
aspas nessa coisa da irregularidade, porque é um negócio que precisa ser pensado
com maior profundidade, não pode ser assim no superficial, e você consegue, sim, se
regularizar. 

Óbvio que tem a questão dos tributos devidos, enfim, aí tem que fazer o acordo
com a secretaria, fazer os pagamentos, planejamento, enfim, para pagar. Mas o Reurb
permite, é só pegar a 13.465 de 17, que é uma lei federal, que pode perfeitamente se
regularizar qualquer loteamento consolidado; e, naquele caso, ele é hiperconsolidado
— eu conheço ali —, e sou a favor da regularização, por quê? A regularização, no que
depende da nossa secretaria — que é só na parte de viário —, lá está muito tranquilo,
lá  está  bem resolvido,  mas  nós  também trabalhamos para contribuir  para que  se
regularize, porque regularizar um imóvel não é apenas e tão somente regularizar um
patrimônio material, é um patrimônio humanístico, porque dali ele depende para um
financiamento de recursos; para, se falecer, tem a questão de herança, se não estiver
legalmente pronto, vai ter dificuldade; para transferir; para ceder; para vender; para
fazer uma hipoteca. Isto é o conjunto da necessidade humana em vida… em exercício
de vida.

Então nós temos que nos preocupar com isso sim, de regularizar, e a lei já
permite e a Prefeitura também atende muito bem, é só procurar a Sehab ou a Cohab
e, se precisar, na nossa secretaria... não é nossa função principal, mas também é só
me  procurar  que  eu  posso  orientar  e  ter  pessoas  especializadas  para  fazer  essa
orientação  a  qualquer  condomínio  ou  loteamento  aberto,  fechado,  que  queira  se
consolidar.

Muito bem, agora chegando no último ponto, que é o Santa Cândida, que faz
parte… é o objeto dessa proposta aqui agora.

Ali já é uma região consolidada… Ah, tem alguma interferência rural ali? Muito
pouca. Ali é uma interferência urbana no todo praticamente. É necessário pensar ali
por quê? Ali ficou dentro da legislação de Barão Geraldo, como bem falou o vereador
Jorge Schneider, que é uma... por razões diversas, ficou uma legislação conflituosa. 

Então esta  oportunidade  é  para,  de fato,  dar  um primeiro  passo...  um dos
primeiros passos para levar a região a uma organização territorial e funcional para que
ela  possa  construir,  de  fato,  aquilo  que  ali  clama,  porque  é  uma  questão  de
desenvolvimento  da  região,  é  uma  questão  de  abrir  para  um  aquecimento  de
economias  ali  em  todos  os  aspectos;  porque  a  economia  aquecida,  ela  traz  um
aquecimento para o social também, é que a gente só pensa em economia, empresário
ganhando dinheiro. Necessariamente, não, há impostos a pagar, há empregos a serem
gerados, há renda para a população e a receita para o município.

Então há toda uma questão que eu resumo como social. Por incrível que pareça,
eu chamo os investimentos comerciais,  de um modo geral,  privado, como também
investimento na área social, porque ele gera emprego, ele gera tributo, o imposto que
paga… o imposto principal paga a folha da Prefeitura, contribui com a folha da Câmara,
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enfim, tudo isso é um processo construtivo.

Eu  só  prego,  e  é  minha  política,  meu  modo  de  atuar, que  seja  feito  com
coerência, com muito pensar inteligente, porque mudar é um processo de inteligência
e a gente tem que transformar para o melhor, para o melhor para quem? Para a
população. Isto sendo feito, como está sendo nessa região aqui do Santa Cândida, a
tendência é, de fato, aquela região dar uma melhor estrutura de convivência em todos
os aspectos, comercial e social.

Não sei se respondi por completo. Se faltar, a senhora pode ficar à vontade.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Muito bom, secretário. Belíssima
exposição. Muito boa mesmo.

Vereador Cecílio Santos, com a palavra. 

SR.  VEREADOR  CECÍLIO  SANTOS: Obrigado,  vereador  Carmo  Luiz,
secretário, público que nos acompanha.

Brevemente, nesta perspectiva que a vereadora Guida Calixto comentou e, na
verdade, é um comentário, se o senhor me permite, porque a gente percebe a região
Norte  da  cidade,  ali  o  CPqD,  os  Laboratórios  Síncrotron,  é  uma  região  realmente
valorizada, mas se você olha, como disse o vereador Carmo Luiz, a outra ponta o
cinturão  é  também  o  outro  lado  da  moeda.  Do  ponto  de  vista  conceitual  e  de
planejamento e pensar a cidade para todos é importante que a gente traga a esta
Casa, aproveitando o ensejo desse debate, esse pensamento, como equilibrar de tal
modo que não fique uma parte da cidade rica e a outra parte da cidade padecendo.

Isso a gente vem percebendo que, embora há um esforço, mas ainda vem se
consolidando,  de  certo  modo,  essa  perspectiva.  Então,  como é  que  a  gente  pode
equilibrar essa questão? Entende?

E aí, como a vereadora comentou, a questão das contrapartidas, que não fique
só ali na área, mas também pense nesse outro cinturão que precisa de investimento –
não é, vereador Carmo Luiz? – a periferia da cidade, que falta infraestrutura, falta uma
atenção maior para a área ambiental e por aí vai. Entende?

Então, do ponto de vista legal e do ponto de vista da perspectiva urbana para
aquela região, o projeto a gente entende que regulariza ali  as situações que vem
solicitando isso e isso é necessário que se regularize. Agora, o problema maior, e eu
comentava aqui com o colega aqui, Irineu, é justamente essa questão do conceito da
cidade que se consolida uma parte muito rica e outra parte muito pobre. Então, é
preciso que a gente, como legislador, o planejamento, que organiza o território na
cidade, trabalhe nessa perspectiva de distribuir os investimentos de tal modo que não
se perpetue essa questão.

Então, são esses os meus comentários, vereador Carmo Luiz.

Muito obrigado, secretário.

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

Secretário, pode fazer…
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SR.  RENATO  NÍVEO  GUIMARÃES  MESQUITA: Vereador, muito  obrigado,
muito oportuna a sua colocação porque ela mexe diretamente com a minha pessoa em
todos os aspectos, no meu entendimento, de viver em sociedade.

A periferia que o senhor colocou para mim ela precisa ser olhada e vista com
mais humanização. Por que mais humanização? Porque eu sou da origem de periferia,
eu sei como funcionou lá e como funciona, porque eu visito. Eu… feliz ou infelizmente,
eu sou o secretário que tocou os pés na rua mais do que com... mais do que sentado
na cadeira de secretário.

Então, a questão dos investimentos, do retorno quando se desenvolve, o senhor
tem visto que aquela região quando você pega a John Boyd Dunlop, quando você pega
ali a região do Ouro Verde também, a região da PUC, enfim, que lá estão saindo “n”
loteamentos e “n” construções, lá está um verdadeiro canteiro de obra, graças a Deus.
Aquilo traz riqueza de alguma forma, certo?

Mas, quando nós aprovamos um projeto, entra o EIV, que eu lhe disse, que é o
impacto ali, é escola, é posto de saúde, é praças e, inclusive, agora eu estou pedindo e
solicitando aos nossos colaboradores que pensem as praças com equipamentos. Não
aquele campinho de futebol. Não, porque nem todo mundo consegue ser jogador para
ganhar dinheiro como jogador, certo? Então, a praça ela tem que ter um outro tipo de
ferramenta que estimule os jovens, as crianças para outros tipos de esportes, mas
também para uma coisa imprescindível, no que eu entendo, na primeira infância, a
cognição  processando  de  maneira  rápida  e  bem  pensada.  Isto  é  treino,  isto  é
informação educacional da primeira escola, mas também é treino, é estímulo que você
põe  ali  aonde?  No  processo  lúdico,  nos  brinquedos  das  praças,  que  no  EIV não
constava, isso eu estou pedindo para constar agora. Não adianta só a praça, para ser a
praça  é  preciso  brinquedos  ou  instrumentos  que  estimule  a  população,  não  só  a
criança, mas o jovem, o adulto e o idoso também, para que ele tenha sempre um
pensar sobre uma melhor qualidade de vida.

Isto, a periferia eu reclamei sempre, eu vim dela, nós só tínhamos campo de
várzea  para  jogar  bola  e  jogar  bola  não  é  um  [ininteligível]  completo,  é  bom,  é
positivo, mas não é uma construção completa para uma criança e para um jovem, essa
construção precisa ter outros elementos e hoje, com a modernização, nós podemos
levar esses elementos.

Então, este EIV, este protocolo de EIV que vem mitigações, estas mitigações eu
estou conversando com os secretários, quero fazer essa… propor para o prefeito para
que  ele  analise  e  para  que  nós  possamos  expandir  essas  mitigações  para  outros
segmentos, especialmente para o segmento que eu chamo de assistência à população,
que é a parte social que mais a periferia precisa, porque não adianta levar indústria
para lá se não tiver um pessoal disposto a mudar e a fazer, que é esse estímulo que a
gente tem que levar através da escola, através do esporte e da cultura.

Este meu entendimento é uma provocação muito positiva. Secretário ou não, eu
sempre fiz  isso. Eu estou na área pública há oito meses, pouco sei  aqui  como se
trabalha na área pública, mas eu sei como se trabalha gente, isso eu sei, me perdoa a
falta de modéstia, mas eu sei... eu sou um dos que pode falar  isso com bastante
tranquilidade, com segurança.

Então,  este  desenvolvimento,  agora,  do  Santa  Cândida,  é  uma  região  que
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estava clamando por isso, mas nós estamos trabalhando, o prefeito tem trabalhado
muito,  a  Secretaria  de Desenvolvimento Econômico em levar  indústrias,  em trazer
indústria para aquela região. Muitas indústrias estão... desde quando eu fui primeiro...
primeira vez secretário no Desenvolvimento Econômico, nós conseguimos levar ali para
aquela  região  do aeroporto,  que atinge  todo  o  Campo Belo,  enfim,  atende  aquela
população em termos de proposta, abertura de emprego, proposta de trabalho, nós
levamos um banco, vocês devem saber disso, que está lá instalado; nós levamos…
finalizou uma indústria que estava em Jundiaí, passou parte para cá, uma indústria
metalúrgica, enfim, é uma proposta que quando do desenvolvimento, eu sempre me
preocupei, porque não adianta você ter apartamentos de 300 m² no Cambuí se você
não tiver quem compra, não adianta você ter apartamento... condomínios e lotes belos
na Santa Cândida se não tiver quem compra.

Então, esse pessoal tem que ter trabalho; para ter trabalho, você precisa ter
oferta e para atender a essa demanda, você precisa estar preparado. E esta é uma
preocupação  minha  e  o  prefeito  sabe  disso,  meus  colegas  secretários,  quem  me
conhece sabe muito bem que é uma preocupação minha prima.

Eu tenho até, eu vou pedir a liberdade para o vereador... o Higor Diego que eu
estive falando com ele sobre o assunto, só tem um projeto meu que é para isso que é
para incentivar, até pedi a liberdade para dar para ele o projeto para ele conhecer, você
só incentiva a periferia para quem viveu lá, conhece lá e sabe o que acontece no
mundo da periferia, você só incentiva com educação, se você tiver educação, você tem
tudo.

Eu  sempre  fui  educado  na  periferia,  estudei  em  escola  pública,  fiz  três
faculdades e, com todo o respeito, sou uma pessoa que me sinto talentosa, eu não
tenho esse negócio “Ah, alguém vai me julgar”; não, eu me olho no espelho todo dia e
vi meu desenvolvimento nos últimos 67 anos trabalhando desde os 13. E eu sou um
homem materialmente rico, espiritualmente maravilhoso e materialmente eu sou rico,
não preciso disso ou daquilo para ter dinheiro. Agora, eu tinha um propósito, sim, de
vir para a área pública para trazer a minha contribuição pela minha experiência. Eu
não sou muito fã de teoria não, embora eu fiz três teorias – está certo? – na academia,
nas escolas, nas faculdades, mas eu sou muito a favor da vivência, a vivência com
conhecimento você extrai algo de bom.

Então, o Santa Cândida foi um pensamento assim porque a 208 infelizmente
não deixou bem pensado aquele bairro, mas os vazios que a nobre vereadora colocou a
pouco que o Ministério Público vem...  vinha solicitando, os vazios urbanos nós nos
preocupamos muito e eu sou de um pensar que eu acho que combina com o pensar do
nosso  prefeito  Dário,  que  tem  feito,  minha  visão,  meu  entendimento,  uma
administração excelente, tem dado um exemplo de administração. Eu não posso... não
falo isso nem como secretário dele não, porque ele pode tirar e pôr a hora que ele
quiser.  Falo  isso  como  cidadão  campineiro  e  que  recebe  as  interferências  da
Administração Pública.

Posto isto, vereador, a minha... a nossa proposta aqui é para uma região, não
resta  dúvida,  mas  o  senhor  pode  aguardar  que  nós  temos  propostas,  estamos
construindo propostas na legislação para a região do Campo Grande, para a região do
Campo  Belo  que  está  aqui,  do  São  Domingos,  onde  eu  trabalhei  muito  tempo
preparando crianças com problemas normais, que todo mundo tem, gratuitamente lá
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na região, fiz isso enquanto pude, e eu gostaria muito de cuidar dessa região.

O  senhor  tenha  certeza  que,  na  nossa  secretaria,  e  eu  tenho  certeza  que
também é a fala do prefeito Dário, cuidar daquela região que eu chamo da Anhanguera
para lá, que no meu conceito é mais rica do que da Anhanguera para cá, porque ela é
mais populosa.

E  ali  tem gente  materialmente  muito  bem.  Precisamos  agora  construir  um
modelo de entender vida em sociedade melhor, e isso o senhor pode aguardar que virá
também para lá, para a região que o senhor pediu. Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, secretário.

Queria  passar  a  palavra  ao  vereador  membro  da  comissão,  vereador  Higor
Diego.

SR.  VEREADOR HIGOR DIEGO:  Bom dia  a  todos,  boa  tarde  eu  acho  já,
presidente vereador Carmo Luiz, vereadora, vereadores, assessor aqui do nosso ilustre
vereador Luiz Cirilo, obrigado Henry, analista aqui da Casa, jurídico, boa tarde a todos,
público que nos assiste.

Sabe, presidente, eu vinha assistindo, devido ao outro compromisso eu vinha
assistindo as outras comissões pelo celular do carro, então parabenizar também. Bem
cansativa aí, mas bem gratificante. 

E por se tratar de uma audiência pública, secretário, ao qual eu tenho muito
apreço, ao qual eu tive a oportunidade de conversar, sempre me atendeu, sempre teve
as portas abertas para o Legislativo, mas se tratando de uma audiência pública eu vou
seguindo, mais ou menos, a linha dos meus pares aqui.

Eu dei  uma olhada no  projeto,  obviamente precisaria  debruçar  mais  nele  e
entender, porque diferente do senhor eu não entendo dessa região, como a palma da
mão do senhor eu sinceramente não conheço. Eu também… mas reconheço também
do povo, da necessidade que se assemelha.

E eu estou para ver o dia… o senhor começou agora, assim como eu aqui na
gestão, faz pouco tempo, mas para ver o dia que os secretários, que eu ficava tanto
esperando anteriormente, eu estava aqui fazendo um exercício mental.

A gente vê esses projetos interligando a cidade como um todo. Eles falam bem
aqui, o senhor falou do EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança e tal. Imagina
um EIV… a macro, grande modo, com foco no povo. Como o povo do Campo Grande,
Ouro Verde, Campo Belo, vai sair para trabalhar nessas empresas que os senhores
querem levar lá? Qual que… a gente pensar já… porque a gente pensa muito no… e eu
sei que, de repente, o senhor não tem nada a ver com isso, mas acaba tendo, por que
o urbanístico… 

Mas como que o pessoal do Campo Belo, por exemplo, a região do vereador
Carmo Luiz, Campo Grande... e se pensar, e o senhor voltar, levar para os seus pares,
para os seus assessores, para os seus consultores que trazem essas demandas, às
vezes,  para  o  senhor, obviamente,  as  pessoas  que  conhecem  os  empresários  aí,
conhece os interessados, esse pessoal todo que acaba passando pela secretaria do
senhor, obviamente, que é lá que nasce as ideias, surge essas vocações. 
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O senhor provocar eles também, secretário, nessas outras questões que foram
ditas  aqui,  sobre  o  Campo Grande,  sobre  o  Ouro  Verde,  o  Campo Belo,  sobre  os
grandes… os grandes centros periféricos da nossa cidade, porque há uma discrepância
hoje muito grande, e aí começa atrapalhar com a… ajuda muito, eu concordo, tem que
ter sim, não sou contra não, sou favorável, mas é importante a gente levar, porque aí
a gente fica em uma guerra da mobilidade urbana… nunca vai acabar esse tipo de
situação.

Tratando aqui se vai ter um trem do Campo Belo para cá, se vai ter um BRT do
Campo  Belo.  Ou  seja,  sendo  que  a  gente  poderia  estar  levando  para  lá  essas
empresas, minimizando esses impactos nas outras secretarias.

E a gente… não se vê muito isso hoje aqui. A gente vê, obviamente… é difícil
dosar, controlar, mas o gestor público ele tem que puxar, às vezes, essa situação.
Chega lá, o cara fala: “Olha, eu tenho um potencial econômico aqui para essa região,
tem que mudar o zoneamento”. Cabe também ao secretário falar: “Pô, a Câmara lá
está pegando no pé. Não tem uma no Campo Grande, não tem uma no Ouro Verde”.

A  gente  tem  que  começar  ações  descentralizadas,  começar  principalmente
criar...  o  que eu acho que a gente tem que fazer, viu,  vereador Cecílio  Santos,  é
começar a criar uma característica para o Campo Grande, uma característica para o
Campo  Belo,  para  o  Ouro  Verde,  enfim,  vereador  Carmo  Luiz,  para  a  gente  ter
característica.

Hoje, o Campo Grande não tem uma característica industrial, um polo de nada.
Qual é a característica? A característica é malha, a característica é ferro, a… começar a
criar  essa  característica  industrial,  que  hoje  a  característica  só  é  comercial  e  de
morador, de moradia, dormitório.

Então – sabe? – o senhor nos ajudar muito nisso com essa expertise toda do
senhor, com essa missão que o prefeito concedeu ao senhor, essa toda articulação, que
o senhor é muito bem articulado nesse mundo aí, empresarial, começar levar essa
necessidade, sabe?

Eu nasci no Campo Grande, eu moro no Campo Grande, eu falo também aqui
em nome do...  junto  com o  vereador  Cecílio  Santos,  com a vereadora,  em nome
desses moradores que hoje não podem estar aqui, estão trabalhando, a gente tem
esse privilégio. Mas então adota, sabe? Pega, leva e fala assim: “Nós temos parceiros
lá, mas os parceiros lá também têm as demandas que precisam ser ouvidas”, nós não
podemos pensar um pouquinho mais para aquela região, ou não.

Mas de maneira geral — agora o lado como... pensando vereador da cidade —,
é muito bom a gente ver esse tipo de situação acontecendo em outras regiões, a gente
obviamente que apoia, não está aqui — como disse — não conheço muito bem, mas de
maneira geral a Ciatec, o polo tecnológico — que Campinas tem essa vocação —, vai
ajudar muito a Ciatec, a Unicamp, uma região muito... que trouxe… tem lá o Sírius
perto, que mundialmente é reconhecido.

Então, sem dúvida, a gente apoia, tá? A gente apoia sim. Era mais a questão de
uma necessidade, que o senhor já conhece, o senhor já conhece, mas enquanto o
senhor vir aqui e eu estiver aqui, a gente vai refrescar, a gente vai falar de novo, a
gente vai lutar, porque é isso que a gente se comprometeu, vereadores aqui, a fazer.
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Falei: olha, se eu estivesse lá, gente, eu não posso chegar hoje até lá, mas se
eu estivesse lá, eu iria falar, eu iria lutar, eu iria brigar. Então hoje estar aqui falando
isso é um compromisso que a gente tem que fazer. Eu faço assim com o prefeito,
quando eu tenho a oportunidade, com os secretários, quando eu tenho a oportunidade,
tá?

Então, de maneira geral, não são nem muitas perguntas, mas são só colocações
que eu acho que o senhor já respondeu bem para o vereador, para a vereadora, de
maneira sempre brilhante, e eu agradeço a sugestão do projeto, já estamos analisando
lá, o senhor sugeriu para o nosso gabinete e, sem dúvida, vamos estar estudando a
legalidade  para  como  inserir  ele  dentro  das  leis  do  município,  está  bom?  Muito
obrigado;

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, vereador Higor Diego,
membro da Comissão de Constituição e Legalidade.

Eu passo a palavra para o secretário, se quiser fazer as suas considerações,
podemos ir e já caminhar para o encerramento.

SR. RENATO NÍVEO GUIMARÃES MESQUITA: Obrigado, eu vou fazer minhas
considerações,  finalmente,  também,  até  porque  você  já  me  conhece  um  pouco,
vereador, eu não sou político, sou curto, rápido e direto.

Então  funciona  o  seguinte:  a  Secretaria  de  Planejamento  e  Urbanismo,  em
termos do uso e ocupação do solo, ela pensa igualmente para todas as regiões —
tenha certeza disso —, quando fala da ZM1, ZM2, está falando zona mista. Zona mista
quer dizer o seguinte: pode estar habitacional junto com o comercial, empresarial, sem
problema nenhum.

No que diz respeito ao Santa Cândida, vale também lembrar que as obras de
caráter habitacional, elas poderão, sim, ser habitadas pelo cidadão de baixa renda, de
média renda, lá não vai ser só construído apartamento de 200 m, 150… não, lá vai
poder também construir, sim, por quê? Não adianta você desenvolver uma região e
deixar o morador a 200 km, que ele vai... e o sistema de transporte encarece, é mais
custo para o município.

Então isso foi pensado e está sendo pensado, tenha a certeza de que nesse
aspecto não vai ter a grande preocupação de como transportar, porque ali vão poder
morar pessoas que vão atender as demandas da região, esse é o pensamento meu, é o
pensamento de toda a nossa secretaria e também o pensamento do prefeito... Você
sabe disso, você conversa com ele. 

Quanto a levar para as regiões, outras, a questão industrial, comercial, é uma
proposta  de  trabalho,  que  é  desenvolvida  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento
Econômico,  mas  como  eu  entendo  que  a  Prefeitura  é  uma  só,  também  uma
preocupação minha em colaborar, para que isso possa acontecer com o maior número
para as regiões que são puramente comerciais, como é a região da Anhanguera para
lá:  o  Campo  Grande,  o  Campo  Belo…  Enfim,  você  conhece  a  região  toda  lá;  é
importante  levar  também para  lá  indústria  de  segmentos  diversos  para  que  gere
emprego, como a Pirelli agora que está ali, a Pirelli estar ali é um exemplo, já foi para
lá a fábrica de pneu de bicicleta — você sabe, né? — instalou lá, está gastando quase
60… gastando  alguns  milhões  em 60 mil  m²  de  depósito.  Tudo  isso  é  o  trabalho
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desenvolvido pela Administração com a colaboração de todos os secretários.

Eu espero ter respondido, eu espero ter atendido, a nossa Secretaria está à
disposição de todo o Legislativo, em qualquer momento; comigo não tem protocolo,
nem agenda, chega lá, bate na porta, se tiver ninguém, entra; se tiver, espera um
pouquinho, vamos trabalhar. Está bom?

Muito obrigado, hein!

E  me  desculpa  pelo  jeito  e  pela  falta  de  performance  na  relação  com  os
senhores.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Senhor  secretário,  obrigado,
viu? Na verdade, secretário, parabéns aí pela sua exposição, foi muito profícua.

Vereadores, público presente, nenhum questionamento?

Então, nós já caminhando... já caminhando para o encerramento, gostaria de,
mais  uma  vez,  agradecer  ao  secretário  municipal  de  Planejamento  e  Urbanismo,
Renato Níveo Guimarães Mesquita.

Obrigado – viu, secretário? – pela sua presença, pela sua exposição, pela forma
como você colocou aqui.

E acredito que tiramos todas as dúvidas relacionadas ao projeto, cumprindo o
papel  fundamental  da  Audiência  Pública,  que  é  o  de  dar  publicidade  à  matéria  e
também ouvir os vereadores e a população.

Gostaria de, por fim, registrar que a Comissão de Constituição e Legalidade
realizou quatro audiências públicas na manhã de hoje, uma na sequência de outra,
sempre lembrando que isso tudo em função da pós-pandemia, importante ressaltar,
não é normal, mas em função da pós-pandemia nós tínhamos um represamento que
era feito no dia a dia das sessões, na verdade, e essas audiências precisavam que
fossem feitas para dar fluxo ao processo, ao devido processo legal.

Em sequência a isso, devo agradecer  a todos os membros da Comissão de
Legalidade que estão agora especialmente comigo aqui, a Guida Calixto, Higor Diego.
Obrigado.

Mas, passaram por aqui, além do  vereador Cecílio Santos, que ficou conosco
aqui o tempo todo – obrigado, viu, vereador? – passaram por aqui o vereador Zé
Carlos;  o  nosso  também membro  da  Comissão  de  Legalidade,  o  Jorge  Schneider;
também membro da Comissão de Constituição e Legalidade, Paulo Bufalo. E tivemos
aqui vários secretários, entre eles: o Ernesto Paulella; o Renato, que esteve conosco; o
Gustavo, também, que esteve conosco; e o secretário Arly, da Cohab.

Então, hoje,  neste dia, fizemos aqui  quatro audiências públicas. Registrando
também a presença do Eduardo Santoro, representando o nosso nobre vereador Luiz
Cirilo, que fora presidente também da Comissão de Constituição e Legalidade.

E dessa forma, agradecendo a todos os vereadores, agradecer o público que
nos acompanhou aqui na Câmara Municipal de Campinas, a você que nos acompanhou
através da TV Câmara, para nós, como disse, é sempre sinal de grande prestígio; e,
por  fim,  agradecer  aos  funcionários  da  Câmara  Municipal  de  Campinas,  aos
funcionários  do  Cerimonial  –  muito  obrigado,  viu,  pelo  atendimento?  –  da
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Coordenadoria  de  Apoio  às  Comissões,  na  pessoa  do  Henry;  enfim,  todos  que
contribuíram para o bom andamento das audiências públicas que tivemos o privilégio
de fazer, pela graça e pela misericórdia de Deus, nesse dia.

Declaro  encerrada  a  33ª  Audiência  Pública,  promovida  pela  Comissão  de
Constituição e Legalidade, desejando a todos uma boa tarde e que Deus nos abençoe e
ilumine.

Muito obrigado, secretário.

Um grande abraço.

– Audiência encerrada às 12 horas e 25 minutos.

[fim da transcrição]

         Carmo Luiz

PRESIDENTE
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