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ASSESSORES E DEMAIS PRESENTES

SR. GABRIEL VIEIRA MANDARINO ASSESSOR DO SECRETÁRIO  
AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO  

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: Mais uma vez, bom dia a todos,
todas  presentes,  vereadores,  secretários,  você  que  nos  acompanha  através  da  TV
Câmara, público presente.

Declaro aberta 46ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição
e  Legalidade  com  o  intuito  de  debater  o  Projeto  de  Lei  Ordinária  nº  310/2021,
Processo 235.114, de autoria do prefeito municipal, que "altera a lei nº 15.541, de 21
de dezembro de 2017, que 'dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018-
2021, e dá outras providências', altera a Lei nº 15.913, de 25 de junho de 2020, que
'dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2021, e dá outras providências'
e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento programa
de 2021 - Lei nº 16.066, de 17 de dezembro de 2020".

Gostaria de, antes de continuar, cumprimentar o vereador Higor Diego, membro
da Comissão  de  Constituição  e  Legalidade;  cumprimentar  também o  secretário  de
Finanças — mais uma vez — não é, secretário? — em mais uma audiência, o muito
demandado  o  doutor  Aurílio  Costa  Caiado,  e  agradecer  também  aqui,  por  estar
conosco,  para  nós  é  um  grande  prazer;  cumprimentar  também  o  diretor  do
Departamento de Contabilidade e Orçamento, João Carlos Ribeiro da Silva — obrigado,
João,  mais  uma vez,  é sempre um grande prazer  tê-lo conosco,  sempre é grande
alegria —; cumprimento também o público que nos assiste aqui na Casa; você que nos
acompanha através da TV Câmara.

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
2 de 9 C

M
C

T
R

A
20

21
00

06
5

Assinado com senha por CARMO LUIZ GREGORIO DA SILVA.
Documento Nº: 141868-2878 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=141868-2878

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 46ª Audiência Pública de 2021, realizada em 17 de novembro, às 10h33,
no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

Antes de dar continuidade eu gostaria  de fazer um cumprimento também  à
Marta  Pires  — obrigado,  Marta  —,  diretora  administrativa  e  financeira  da  Emdec,
representando  o  nosso  querido  Ayrton  Camargo,  presidente  da  Emdec.  Gostaria
também  de  cumprimentar  o  Gabriel  Vieira  Mandarino  —  obrigado,  Gabriel,  pela
presença —, assessor do secretário de Finanças Aurílio Caiado. Já cumprimentei, mas
volto a cumprimentar o Fábio Ribeiro — obrigado, Fábio, por estar conosco — diretor
financeiro  da  Rede  Mário  Gatti.  Cumprimento  também  toda  a  minha  equipe,
cumprimento todos, e você que nos acompanha através da TV Câmara. 

E você,  que  nos  acompanha  através  da  TV  Câmara,  o  que  nós  estamos
presidindo  é  uma  audiência  pública  da  Comissão  de  Constituição  e  Legalidade
cumprindo o devido processo legal para que possamos dar continuidade a projetos
importantes a nossa cidade. Você tem o direito de participar desta audiência pública
através do site www.campinas.sp.leg.br. Então, se você tiver qualquer questionamento,
está na base da sua TV.  Se você tiver qualquer questionamento preencha todos os
seus  dados  e  mande o  seu questionamento  que  nós  teremos  o grande  prazer  de
responder o seu questionamento.

A dinâmica da audiência — eu acho que hoje está bem tranquilo, nós estamos
bem tranquilos — é simples: eu passo a palavra ao secretário de Finanças, doutor
Aurílio  Caiado,  ou ao  diretor  João  Carlos  Ribeiro,  ou a  quem ele  determinar  para
apresentação explicação do projeto, depois eu abro os questionamentos, vereadores
presentes, especialmente da comissão, público presente e você que nos acompanha
através da TV Câmara.

Antes de dar continuidade, eu gostaria de passar a palavra para o  vereador
Higor Diego. Vereador, quer cumprimentar? Fazer algum cumprimento?

SR.  VEREADOR HIGOR DIEGO:  Gostaria,  sim,  presidente vereador  Carmo
Luiz, muito obrigado.

Bom  dia  a  todos,  vocês  que  nos  acompanham  pela  TV  Câmara,  público
presente,  secretário  e  equipe de  assessoria  aqui presente,  muito  obrigado.  Queria
agradecer a oportunidade e agradecer a Deus. 

Ontem, dia 16, a gente estava… dia 15, dia 16… a gente estava lembrando que
foi um ano da campanha eleitoral que nos trouxe até aqui. Passou aquela sensação
novamente, aquela sensação que é participar de uma campanha eleitoral, que foi a
minha primeira e não poderia deixar de registrar hoje, na minha primeira oportunidade
aqui na Câmara Municipal, os meus agradecimentos. 

Que Deus abençoe, obrigado a todos os profissionais que aqui estão presentes:
da Cac,  da  Câmara, da cozinha, a Beth(F) fazendo a tradução em Libras  — muito
obrigado a você e toda a sua equipe, Beth(F) —, e que Deus abençoe a nossa Sessão e
que Deus abençoe o presidente para conduzir. Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, vereador.

Passo a palavra para o secretário então para que ele determine se será... da
melhor forma... conduza.

A palavra com o secretário Aurílio Caiado. Pois não, secretário.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Bom dia, vereador Carmo Luiz; bom
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dia, vereador Higor Diego; bom dia, João, diretor de Departamento de Contabilidade;
Rafael, meu assessor; Gabriel, o meu assessor que está aqui; e todas as pessoas que
nos assistem.

É sempre um prazer estar aqui, principalmente para esclarecer um projeto de
lei de tão grande importância.

Na prática, esse é um segundo passo de um projeto de lei que já foi aprovado
nesta Casa e quando foi aprovado o projeto de lei do Programa Recomeça, já foi criado
um fundo de apoio às micro e pequenas empresas e esse fundo agora só precisa ser
aportado recurso nele. 

Como esse fundo foi criado recentemente e não tinha previsão no PPA desse
ano que está se encerrando agora em dezembro de 2021, para que o programa se
inicie logo… esse é o programa que vai financiar recursos para as micro e pequenas
empresas e para os microempresários individuais. 

E  a cidade está  já  na  expectativa  de iniciar  esse programa desde de julho
quando foi anunciado, quando foi encaminhado à Câmara. Houve toda a discussão, foi
aprovado  o  projeto  de  lei,  acho  que  praticamente  com unanimidade  de  todos  os
vereadores presentes, e agora então temos que fazer essa pequena alteração no PPA
vigente, na LDO e na LOA deste ano, porque como é um programa novo, em que pese
não tenha nenhum dispêndio novo, quer dizer não tem nenhuma criação de imposto
novo, não tem nada de novidade, nós estamos pegando já um recurso orçamentário
que existe, aliás a destinação é sempre recurso oriundo dos dividendos que a Sanasa
repassa  para  a  Prefeitura,  então  uma parte  desse  recurso  dos  dividendos  já  está
grafado em lei que ele tem que ser usado para o Camprev para reduzir o  deficit do
Camprev e está previsto em lei, também já na lei aprovada, que até [R$] 10 milhões
seriam destinados para o Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que é um
fundo  interno  da  Prefeitura  administrado  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento,
composto  por  vários  secretários  e  três  entidades  da  sociedade  civil...  três
representantes de entidades da sociedade civil e esse fundo então que vai administrar
esse recurso, aportar o fundo de aval que vai então junto com as entidades financeiras
fazer o financiamento.

Eu vou passar a palavra ao João Carlos para ele poder fazer a explicação mais
técnica, mas essa... só queria deixar bem claro que esse é um projeto de lei que é
complementar a uma ação já aprovada por esta Casa no projeto de lei do Programa
Recomeça.

 João, com a palavra.

SR. JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA: Bom dia a todos; ao vereador Carmo
Luiz, que preside essa audiência pública; ao vereador Higor Diego; ao nosso secretário
Aurílio Caiado e aos colegas aqui presentes da Prefeitura, da Câmara e da TV Câmara.

O  secretário  já  explicou  e  detalhou  bem  o  projeto  de  lei  e  também  as
modificações necessárias. O arcabouço jurídico da administração pública, que é na Lei
4.320/64, lá ela diz que nenhum projeto pode ter início no ano se não tiver as suas
despesas programadas nas peças de planejamento. Quais são? PPA, a LDO e a LOA, e
por se tratar de um projeto novo que nasceu esse ano desse governo e ainda está em
curso o PPA, todo o planejamento feito pelo governo anterior que termina nesse ano, e
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há a necessidade de incluir esse projeto nesse ano ainda, então por isso essa audiência
pública. Para quê? Para incluir essa ação, incluir esse fundo que está sendo ampliado
dentro do planejamento do PPA, da LDO e da LOA, e também autoriza ao governo do
senhor prefeito abrir um crédito adicional para startar[sic] o projeto e startar[sic] a
execução desse projeto ainda neste ano.

Então essa necessidade de elaborar toda essa alteração orçamentária nas peças
de  planejamento,  encaminhar  para  o  Tribunal  de  Contas  para  a  despesa  estar
legalmente autorizada pelo Legislativo e poder ser executada.

Então, com isso, a gente está aqui hoje para fazer alteração na Lei do Plano
Plurianual, que é a Lei 15.541/2017, então a gente está incluindo no PPA de 2017, que
é o período de 2018/2021, esse fundo de apoio à atividade econômica da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, o secretário já detalhou, então está incluindo uma ação
nele e também incluindo dentro do programa...  dentro do programa 16 que existe
dentro desse PPA, que é o desenvolvimento econômico do município, dentro da diretriz
de eficiência administrativa que é implementar política de fomento ao desenvolvimento
econômico.  Então,  está  sendo  criado  esse  fundo  dentro  desse  programa,  do  PPA
existente,  e  também  destinando  um  valor  aí  de  [R$] 10  milhões  para  possível
utilização desse fundo.

E a lei... também está sendo alterada a Lei 15.913, que é a LDO que inclui essa
ação  do  fundo  de  desenvolvimento  e  também  a  lei  que  autoriza  abrir  o  crédito
adicional ainda nesse exercício que altera a Lei Orçamentária, que é a Lei 16.066.

Então,  é  isso.  É  só  para  cumprir  essa  formalidade  do  processo  legal,  do
processo jurídico, atendendo aí a uma exigência da Lei 4.320.

Então, era isso, vereador, que a gente tinha a detalhar aqui nessa audiência
pública e estamos à disposição para eventuais dúvidas que surgirem.

Muito obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ:  Obrigado,  João.  Obrigado,
Caiado.

Vereador.

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO: Obrigado, presidente.

Secretário, eu acredito que nós já estamos aí no 13º ação do Paes, né? Que é
apresentado pelo prefeito, se eu não me engano.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO:  E hoje vai ser o 15º? Então… Olha aí, para
você ver, cada dia é uma nova.

E eu gostaria só de parabenizar, não... acho que eu não tenho pergunta, porque
o projeto ele já foi amplamente discutido a intenção, o mérito, hoje a gente vem aqui
cumprir uma formalidade de adequar aí, né?

É importante dizer para quem nos assiste que uma das primeiras coisas que eu
aprendi quando eu cheguei aqui é o seguinte, na vida pública nossa tudo nós podemos
desde que não tenha uma lei que impeça, aqui não, a gente... nada a gente pode se a

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
5 de 9 C

M
C

T
R

A
20

21
00

06
5

Assinado com senha por CARMO LUIZ GREGORIO DA SILVA.
Documento Nº: 141868-2878 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=141868-2878

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 46ª Audiência Pública de 2021, realizada em 17 de novembro, às 10h33,
no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, à Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66

gente não criar uma lei que permita, e quem me ensinou isso foi um professor aqui, o
Caiado, na minha primeira reunião quando eu cheguei e nunca mais eu esqueci.

Então,  hoje  nós  estamos  cumprindo  essa  formalidade.  E  eu  queria  só,
presidente,  para  quem não  sabe  sobre  esse  Paes.  Eu  puxei  aqui,  olha.  Então,  o
primeiro  foi  o  Recomeça,  que  é  o  lançamento  dos  cursos…  dos  cursos  não,  do
programa de investimento ali que ajudou os empresários a voltarem dessa atividade; o
segundo, a capacitação, então foram mais de 7 mil vagas de cursos – você que está aí
procurando curso,  tem Senai,  no Microlins,  Softex,  ou seja,  um monte  –  terceiro,
precatórios, que deu o que falar, muito bom também; o Refis 2021, que ainda está
valendo,  quem não  fez  o  Refis  vale  a  pena,  até  o  dia  22,  muita  gente  tem me
procurado – viu, secretário? – para tentar ajuda no Refis e eu acho que falta até vaga
de agendamento, tanta gente querendo e pouca vaga de agendamento. Se der para
ampliar aí.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: [pronunciamento fora do microfone]

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO: Está aberto, né?

E Lei da Inovação, que foi uma lei que tem a cara de Campinas; Campinas
Protege foi o sexto; o sétimo, Meu Bairro Bem Melhor 2, esse aí o vereador Carmo Luiz
deu pulo de alegria, o tanto que ele lutou e está sendo contemplado alguns bairros da
região que ele atua, que ele cresceu lá, viu desenvolvimento e eu também fiquei muito
feliz  que vai  contemplar  três bairros  também da minha região  do Campo Grande.
Quatro bairros – não é? – do Campo Grande.

Então, secretário, o senhor também é testemunha o quanto a gente, acho que
foi um dos meus primeiros pedidos para o secretário: tem dinheiro para asfaltar os
bairros?

Tem Ufic, não é? Tem o Refis da Setec; o SIM, que é o que nós discutimos agora
– não é, presidente? – que são produtos aí  de origem animal; o Desenvolvimento
Social e o IPTU de galpões; e o que eu participei na sexta-feira, que não está aqui na
minha listinha, foi o dos eventos, o alvará para eventos. Antes, presidente, precisava
cada evento tirar um alvará, agora não, se a empresa que for fazer o evento for fazer
vários eventos iguais, semelhantes, um alvará é suficiente, não precisa ficar renovando
alvará, desburocratizou  e vai gerar muito emprego.  O  senhor sabe Campo Grande,
Ouro Verde, Campo Belo  são as pessoas que trabalham nesses eventos,  fazem bico,
geram renda.

Então, parabéns, só queria deixar esplanadas aqui essas ações… o 14º, o 15º
eu não sei, aí, secretário, o senhor está pedindo demais já viu? Muito obrigado.

Pode falar, secretário.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO:  O senhor não citou o incentivo aos
galpões, que já foi aprovado por esta Casa, e a lei de incentivos fiscais, que está sendo
discutida e já foi aprovada em primeira, acho que vota em segunda essa semana.

Que são... formariam 13; o 14º, foi a lei de eventos o ano… a semana passada,
e hoje será anunciado o 15º.

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO: Parabéns então. Deixa o prefeito anunciar lá
o 15º, né? 
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Mas, presidente, eu quis aproveitar esse... aproveitando que não temos muitos
inscritos aqui... eu acho que mais nenhum, não sei... Mas enfim, para explanar, usar
esse  tempo das pessoas que nos acompanham pela TV Câmara para poder explanar
um pouco as ações dos secretários, do prefeito, que eles talvez não saibam, podem ir
atrás e abençoar e ajudar no dia a dia deles.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Tendo em vista a explanação do
vereador, a explanação do… ou melhor, do secretário, do João, e depois a posição do
vereador, nós não temos nenhum questionamento, gostaria de abrir  ao público… o
Cerimonial, né? Não temos. 

É como o secretário... como já disse, ele já foi amplamente discutido, é um
projeto  amplamente  meritório,  é  o  cumprimento  realmente  da  sua  legalidade,  do
processo que deve ser percorrido o processo… todo o trâmite que deve ser percorrido
esse processo, e nós estamos aqui cumprindo e tenho certeza que não tem nenhum
questionamento ou posição ou contrário.

Então diante da resposta da Secretaria de Finanças e da… Gostaria de fazer
alguma tréplica? Alguma posição, secretário? Não? Tranquilo? 

Esta audiência...  então ficam esgotados os questionamentos e as respostas,
mas  nós  entramos...  e  também estamos  dando  até  um  feedback à  população  do
grande trabalho que vem sendo feito pela Secretaria Municipal de Finanças, na pessoa
do doutor Aurílio Costa Caiado e de toda a equipe da Prefeitura Municipal de Campinas.

Acho que foi o Caiado uma vez... não sei se foi, se estiver enganado, você me
corrija, me parece que foi você que falou que você chegou como técnico e tinham
muitos bons profissionais, é isso mesmo, né? Um time, uma seleção.

Então, parabéns aí pelo grande trabalho. 

E, vereador, eu sei que não faz parte da audiência, mas muita gente gostaria de
saber e o vereador aqui que me antecedeu, o  vereador Higor Diego,  eu gostaria de
saber como se efetivou o empréstimo da Caixa Econômica? Como é que está? Eu sei
que não faz parte da audiência, mas é de grande interesse social, e tendo em vista nós
não termos nenhum questionamento,  se fosse possível,  secretário,  falar  a  respeito
desse assunto, se possível.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Falo com prazer.

A  autorização  da  Câmara  Municipal,  a  lei  autorizativa  foi  já  aprovada  e  foi
aprovado  um  financiamento  de  [R$] 200  milhões. A  Caixa  Econômica,  por  uma
determinação interna dela, ela só financia pacotes de [R$] 100 milhões por município,
então  nós  precisamos  fazer  dois  financiamentos,  já  estamos  para  assinar,
provavelmente na próxima semana, os primeiros [R$] 100 milhões e todos os trâmites
burocráticos e negociais já foram realizados e provavelmente a semana que vem  a
gente já assina o primeiro financiamento de [R$] 100 milhões, e assinado o primeiro, a
gente já começa a tomar providência para assinar o segundo, que vai ser mais rápido
ainda, porque toda a burocracia é exatamente a mesma.

E eu já posso anunciar, porque eu já recebi do gabinete do prefeito que hoje às
3h30 haverá uma live com o anúncio de novos investimentos em infraestrutura. Então
é um outro pacote também para novos investimentos.
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SR.  PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado,  secretário  Caiado;
obrigado mais uma vez a todos os... Vereador? Registrar a presença do nosso Líder
aqui… Só um minutinho. 

Com a palavra o vereador líder de governo, vereador Luiz Rossini.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Cumprimentar os vereadores vereador Carmo
Luiz,  vereador Higor Diego,  que são da Comissão de Constituição e Legalidade,  que
preside esta audiência pública, ao nosso secretário.

Eu estava acompanhando um pouco à distância, que a gente estava em uma
reunião ali na presidência, mas para mim ficou claro a importância e a necessidade de
fazer essa adequação, essa alteração aqui do Plano Plurianual porque esse conjunto de
ações  que  o  governo  está  desenvolvendo,  no  sentido  de  fazer  esse  processo  de
retomada  econômica,  de  apoio  à atividade  econômica  e  social,  esse  conjunto  é
necessário para ajudar Campinas a superar todas as dificuldades e consequências da
pandemia da Covid-19.

Então nós já tomamos as iniciativas, agora só precisamos fazer a adequação
legal para que não haja nenhum problema posterior com relação à prestação de contas
e aprovação das contas. A cidade já aprovou os programas, a cidade está recebendo
todos eles, todas as ações de uma forma muito otimista, de uma forma esperançosa,
na certeza de que essas ações têm, sim, o condão de contribuir para a retomada do
desenvolvimento econômico da cidade. Apenas para dizer isso. 

Eu agradeço a presença do secretário, a informação de disponibilidade de vir
cumprir essa função de debater na audiência pública, mas é inegável a importância e
necessidade de fazer essa adequação.

Era isso. Obrigado.

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

Dessa forma, então, gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores,
em especial  o  vereador Higor Diego.  Obrigado, vereador, sempre presente, sempre
junto, para nós é muito importante você estar do nosso lado.

Agradecer a presença do secretário Aurílio Caiado, mais uma vez, parabéns,
como tem sido  citado, por  todos  os  vereadores  e  presentes;  e  também ao  João,
sempre conosco aqui — obrigado, João, mais uma vez —; agradecer mais uma vez a
presença da Marta Pires, diretora administrativa de Finanças da Emdec; e agradecer
também a participação de todos, da população que está  conosco aqui, agradecer  a
Cac, aos funcionários da Câmara Municipal de Campinas, ao Cerimonial, a Cac, como
disse,  que dá apoio  às  nossas comissões, dá sustentação ao nosso trabalho,  a TV
Câmara,  que  nos  bastidores  nos  auxilia,  e  a  todos  os  colaboradores  da  Câmara
Municipal de Campinas que nos auxiliaram aqui,  a Cecília —  obrigado, Cecília, pela
assessoria, para que houvesse o bom andamento dessas audiências públicas.

Por fim, gostaria de dizer que a Comissão de Constituição e Legalidade cumpriu
o  seu  papel,  que  é  de  dar  publicidade  aos  projetos,  dando  a  oportunidade  dos
vereadores e da população participarem com sugestões e apontamentos.

Feito isso, agradecemos mais uma vez a presença de todos.
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Antes  de  encerrar,  mais  uma  vez,  gostaria  de  deixar  registrado  aqui  o
aniversário do nosso querido Guilherme. Obrigado, Gui, parabéns mais uma vez, que
Deus ilumine a sua vida.

E também, junto com isso, são alegrias e tristezas. Mais uma vez os nossos
sentimentos ao amigo vereador Jorge Schneider que está passando por um momento
muito difícil. As nossas orações e toda a nossa força para que a sua família, os seus
queridos possam passar por esse momento muito difícil.

Dito  isso,  declaro… Hoje,  né? Reunião ordinária  ou extraordinária? Hoje nós
temos…  ordinária.  Aproveito  também,  já  no  encerramento,  para  convidar  você  a
participar, e você, vereador, que nos assiste através da TV Câmara ou através da rede
social, que participe conosco  da  Comissão de Constituição, uma reunião ordinária da
Comissão  de  Constituição  e  Legalidade  dando continuidade  ao  importante  trabalho
dessa  importante  comissão,  que  será  hoje  às  16h  aqui  no  Plenário  da  Câmara
Municipal de Campinas.

Agradeço, mais uma vez, o vereador Luiz Rossini, a todos.

E  declara  encerrada  46ª  Audiência  Pública  promovida  pela  Comissão  de
Constituição e Legalidade desejando a todos um belíssimo dia. 

Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. 

– Audiência encerrada às 10 horas e 57 minutos.

[fim da transcrição]

Carmo Luiz

PRESIDENTE
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