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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 6ª Audiência Pública de 2021, realizada em 22 de abril, às 14h18,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

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  JORGE  SCHNEIDER: Eu  quero  dizer  aos
senhores  e  às  senhoras  que  eu  estou  sem máscara  porque  nós  estamos  em um
distanciamento aqui mínimo, estamos a mais de 2 m aqui, então para que haja melhor
entendimento e até melhor respiração, eu estou sem a máscara.

6ª Audiência Pública, o presidente da Comissão de Política Urbana da Câmara
Municipal de Campinas convoca, nos termos do inciso VI do artigo 85 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Campinas cumulado com o Ato da Mesa nº 07/20,
Audiência Pública, a ser realizada no dia 22 de abril de 2021, quinta-feira, às 14h00,
em  Ambiente  Virtual,  através  do  Sistema  de  Deliberação  Remota  deste  Poder
Legislativo,  para  debater  o  seguinte  projeto: PLC 42/2020,  com emenda, Processo
232.783, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a regularização de imóveis
urbanos de domínio do Município de Campinas ocupados por organizações religiosas
para suas atividades finalísticas em áreas verdes ou institucionais.

Informo ainda que a audiência será transmitida pela TV Câmara, através do
sinal digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão
simultânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas
no facebook, streaming no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas
no Youtube.

Esclarece ainda que a população poderá participar da audiência através de link
disponível na capa do site www.campinas.sp.leg.br e pelo whatsapp, eu vou falar bem
devagar para que se alguém quiser anotar, (19) 97829-3776, repito (19) 97829-3776,
e os vereadores poderão participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20.

Eu assino em 13 de abril de 2021 e foi publicado no Diário Oficial do dia 14 de
abril de 2021.
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Como disse, já estão presentes os vereadores  Debora Palermo, Paulo Bufalo,
Cecílio  Santos,  Mariana Conti;  o doutor  Rafael  Saidemberg,  assessor  da Secretaria
Municipal  de  Justiça;  a  senhora  Carolina  Baracat  do  Nascimento  Lazinho e  Monna
Hamssi Taha, diretoras… as duas diretoras da Secretaria Municipal de Planejamento e
Urbanismo.

Nós temos uma previsão de tempo de até duas horas e nós faremos… nós
abriremos para que o... as pessoas responsáveis pela matéria do Executivo façam a
explanação,  depois  darei  o  tempo  para  os  vereadores  de  até  cinco  minutos  cada
vereador,  sinalize  quando  quiser  utilizar  a  palavra,  depois  nós  ouviremos  algum
questionamento  que  possivelmente  aconteça,  da  população,  depois  os  técnicos
responderão e  se  os vereadores quiserem fazer  mais  alguma pergunta  ainda,  nós
daremos mais um tempo de três minutos em um segundo momento.

Está bem assim, meus irmãos? Senhores vereadores?

Então, está bem.

Eu  abro  a  palavra  ao  doutor  Rafael  Saidemberg,  assessor  da  Secretaria
Municipal de Justiça, para falar sobre o projeto em pauta.

SR.  RAFAEL  SAIDEMBERG  OTTAVIANO: Boa  tarde,  senhor  presidente,
demais participantes dessa audiência pública.

Primeiramente, eu gostaria de destacar aqui que o doutor Peter Panutto não
pôde  estar  presente  em  razão  de  compromisso  anteriormente  assumido,  mas  eu
gostaria de passar alguns dados sobre esse projeto de lei que embora conste como de
iniciativa do Poder Executivo, ele se trata de um pedido feito pelos vereadores Jorge da
Farmácia e Pastor Elias Azevedo apresentado em setembro de 2019 à Secretaria… à
então Secretaria de Assuntos Jurídicos para que fosse feito um estudo objetivando a
regularização das áreas verdes ou institucionais ocupados por organizações religiosas.
Então, aquele pedido, com certeza, leva em consideração a existência de inúmeros
templos de várias vertentes religiosas instaladas em áreas públicas do município.

E vale lembrar que na maioria dos casos não se trata de invasão de área, não é
que a igreja entrou furtivamente, ocupou área pública, mas, sim, foi um uso que em
algum momento foi autorizado formal ou informalmente pelo próprio poder público,
especialmente no período pré-Constituição de 88.

Então, neste caso aqui, o que é que nós temos? Nós temos já uma baliza legal
que para regularização dessas áreas, que é o artigo 180 da Constituição Estadual, com
a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 26, de dezembro de 2008,
que permite que as áreas definidas em projetos de loteamento, como áreas verdes ou
institucionais, poderão ter sua destinação, fim e objetivos alterados para regularização
de imóveis ocupados por organizações religiosas para suas atividades finalísticas.

Então, na verdade, esse inciso veda em regra essa alteração, mas ele permite,
entre as exceções que ele permite que sejam regularizadas, está justamente esses…
estão estes terrenos utilizados por organizações religiosas.

E eles têm alguns requisitos. Então a primeira situação é que essa área esteja
ocupada… a ocupação consolidada até dezembro de 2004 e o segundo é que haja uma
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compensação ao poder executivo municipal, conforme diretrizes estabelecidas em lei
municipal específica, o que diz o parágrafo 3º do artigo 180 da Constituição Estadual.

Assim, presidente, não se trata de uma distribuição de imóveis, mas, sim, da
fixação de regras gerais de compensação a serem aplicadas às organizações religiosas
que desejarem regularizar a ocupação que fazem de áreas públicas desde antes de
dezembro de 2004, conforme autoriza a Constituição. 

Por se tratar de norma que trará um tratamento equânime para os diversos
templos que ocupam as áreas públicas há mais de 16 anos, a Secretaria Municipal de
Justiça aguarda a aprovação do projeto uma vez que já foram superados os óbices
jurídicos apontados pela Coordenadoria de Apoio às Comissões anteriormente.

Então  feitas  estas  considerações,  a  gente  se  coloca  à  disposição  aqui  para
eventuais  dúvidas,  mas esclarece que  é apenas o  exercício  da regulamentação do
parágrafo 3º do artigo 180 da Constituição Estadual, que já prevê essa destinação das
áreas, essa regularização das áreas que estão ocupadas pelas igrejas antes de  dois
mil… de dezembro de 2004 e com… e neste caso a gente fixa as contrapartidas.

Muito obrigado pela atenção e pelo espaço, presidente.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JORGE  SCHNEIDER: Muito  obrigado  pela
colocação, doutor Rafael.

Agora eu passo a palavra pela ordem de chegada à Monna para que ela faça as
suas colocações técnicas, por favor... A Carolina? 

SRA. CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO: Isso.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Então  a  Carolina,  por
favor. Tem  a palavra.

SRA.  CAROLINA  BARACAT  DO  NASCIMENTO LAZINHO: Oi,  presidente,
tudo bem? Todos me ouvem?

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Sim.

SRA. CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO: Tudo bem?

Bom gostaria de agradecer a presença de todos nessa reunião presidida de uma
tamanha importância de um projeto de lei. 

O doutor Rafael fez as colocações importantes que embora seja um projeto de
lei do Executivo, mas teve a colaboração [falha do áudio] novos vereadores no intuito
de a gente regulamentar essas construções que hoje já existem nas áreas públicas.

E óbvio que vai ter toda uma análise de medidas compensatórias com relação a
isso, teremos que aqui a Secretaria de Planejamento e Urbanismo fazendo a avaliação
da  onde...  da data  que  estão estes  imóveis  nestas  áreas  públicas,  fazer  todo um
projeto e um levantamento com relação às medidas mitigatórias, e o intuito é que a
gente possa regularizar essas áreas que hoje já estão consolidadas. 

Então, não tratam-se de invasões novas ou ocupações novas que porventura
[ininteligível] a surgindo no território, ok?
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Então, a gente se coloca à disposição dos vereadores para qualquer dúvida e
qualquer esclarecimento que julgar necessário. Está bom?

Muito obrigada.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Eu agradeço a colocação
da Carol.

A Monna tem alguma coisa a acrescentar, Monna?

SRA. MONNA HAMSSI TAHA: Oi, boa tarde.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Boa tarde, Monna.

SRA. MONNA HAMSSI TAHA: Bom, acho que a Carolina explicou bem a nossa
função aqui,  da  Secretaria de  Planejamento.  Eu sou da coordenadoria que cuida da
parte de uso e ocupação do solo e talvez, assim, os casos vão passar pela gente para
fazer essas análises, esses estudos de compensação. 

Então, só quero agradecer e me colocar à disposição.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Obrigado, Monna.

Feitas  as  colocações,  agora  eu  abro espaço  aos  vereadores.  Aqueles  que
desejarem fazer algum questionamento, por favor, se manifestem, sinalizem.

Vereadora Mariana Conti, você tem até cinco minutos, vereadora Mariana Conti.
Por favor, fique à vontade.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Boa tarde, vereador Jorge Schneider
que preside esta audiência;  boa tarde, vereadoras, vereadores aqui presentes, quero
cumprimentar também os técnicos representando aqui o Executivo e as pessoas que
estão  nos assistindo pela  TV Câmara,  bem como os funcionários  que tornam esta
audiência possível.

A minha pergunta é muito simples e direta. Na verdade, como a gente estava
fazendo uma… esse projeto trata de casos até 2004, quer dizer, que estão… enfim, não
de  novos  casos,  mas  casos  consolidados  até  2004…  são  casos  específicos  e
particulares. 

Eu gostaria de saber quais são esses casos, quantos são, de que áreas verdes
nós estamos discutindo, que áreas institucionais nós estamos discutindo, uma vez que
são casos específicos e limitados, não é uma abrangência que vale para, enfim, novos
acontecimentos, novas ocorrências. 

Então eu gostaria de saber exatamente isso: do que se está falando, digamos
assim, quais são os casos que essa matéria regula? Esse é o meu questionamento. 

É isso, presidente. Obrigada.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER:  Algum outro  vereador
que queira inscrever-se?

Vereador Paulo Bufalo. Vereador Paulo Bufalo, tem até cinco minutos.

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Obrigado, senhor presidente. 
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Boa tarde, vereadoras, vereadores presentes, técnicos, Rafael, da Secretaria de
Justiça, Carolina e Monna da Secretaria de Urbanismo.

O  meu  questionamento,  senhor  presidente,  tem  a  ver  também  com  essa
informação solicitada pela vereadora Mariana Conti, para que nós possamos ter uma
noção precisa daquilo que nós vamos regular  neste  momento, que tem uma data, é
evidente,  de  consolidação,  enfim.  Eu  queria  saber:  quando  isso  for informado…
também qual o dispositivo utilizado para aferir isso em 2004? Já é uma solicitação? É
um processo que já  está  em andamento? Se a instituição  religiosa,  ela  vai  poder
utilizar, por exemplo, uma correspondência ou algo desse tipo para demonstrar a sua
situação em dezembro de 2004.

E  a  segunda  questão,  senhor  presidente,  tem  a  ver  com  esse  tudo  de
compensação. Porque a gente tem visto algumas de compensações na cidade, pelos
vários dispositivos legais, que acabam sendo relativamente frágeis, assim. Porque, por
exemplo, não é esse caso específico,  mas, por exemplo, a necessidade de plantio de
uma quantidade de mudas. Essa quantidade de mudas, ela é plantada e depois não há
um acompanhamento de todo esse processo, até que essas mudas se consolidem.

O que tem acontecido é que planta-se uma nova área, daí algum tempo tem
que fazer um novo plantio e já não fica mais a cargo de quem era o responsável por
isso.

Eu estou dando esse exemplo ambiental, mas eu gostaria de avaliar, porque eu
vi a emenda no projeto, dizendo da necessidade de haver projetos independentes que
passem pela Câmara, para que possa regulamentar cada um dos casos.

Porém,  eu  queria  saber  os  parâmetros  para  esses  estudos,  para  essas
compensações.  Ou será  uma compensação  econômica?  Queria  saber  isso.  Concluí,
senhor presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Obrigado, vereador Paulo
Bufalo.

Vereador Cecílio Santos tem a palavra por cinco minutos.

SR. VEREADOR CECÍLIO SANTOS:  Obrigado, senhor presidente, vereadora
Mariana  Conti,  vereadora  Debora  Palermo,  vereador  Paulo  Bufalo,  os  técnicos  das
secretarias que estão nos acompanhando e o público que também nos acompanha pela
TV Câmara, nossa saudação.

Senhor presidente, considero esse projeto de lei importante do ponto de vista
de regularização das áreas que estão ocupadas por templos religiosos. E me recordo
que no debate anterior também foi questionado em relação às religiões de matrizes
africanas. Não está aqui especificado, mas subentende-se que são todas as religiões.
Portanto, eu quero crer que está contemplado.

Agora, como fizeram referência também os vereadores que me antecederam, é
importante  a  gente  saber  as  regiões,  os  locais  e  a  quantidade  que  nós  estamos
falando,  porque  ocorre  em  muitas  situações  que  depois  de  um  certo  tempo  é
necessário também regularizar outra quantidade de imóveis que estão situados em
áreas que são passíveis de regularização.
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Então, é importante… eu li aqui, não vi, a questão da fiscalização, fiscalização
em  relação  a  estes  termos  que  vão  regular  essa…  esses  imóveis  que  já  estão
construídos, esses terrenos, a permuta… desculpe, o pagamento, o ressarcimento ao
erário e também esse acompanhamento.

Agora, uma pergunta que eu faço aos técnicos é sobre a indicação dessas áreas
para compensação. Eu vi que tem aqui… cita o Banco Municipal de Áreas Verdes, mas
visto  que  a  ocupação  é  em uma  região,  em um local  determinado,  é  possível  a
comunidade,  a  vizinhança  em  torno  daquela  área  indicar  para...  a  compensação
naquelas imediações? Porque as próprias igrejas, grande maioria tem trabalhos sociais
importantes,  e  se  ela  pode  compensar  próximo  o  terreno  onde  está  sendo
regularizado, a área onde está sendo regularizada, a mobilização da sociedade civil
para que isso ocorra é muito maior.

E no meu modo de entender, corrobora com a pergunta que o vereador Paulo
Bufalo fez, no sentido de dar continuidade a essas compensações, para que elas não
fiquem paradas no meio, entende?

Porque muitas situações a compensação é feita não se sabe onde, e não tem
sequência,  entende? Portanto,  a  fiscalização por  parte  da população acaba ficando
dificultada, prejudicada, está certo?

Inicialmente são essas as minhas considerações. Agradeço, senhor presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Eu agradeço a colocação.
Também quero dizer que o vereador Luiz Cirilo se encontra conosco. Muito obrigado,
vereador, pela sua presença.

Eu pergunto a  vereadora Debora Palermo se ela tem algum questionamento.
Não?

SRA. VEREADORA DEBORA PALERMO: Boa tarde, presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Boa tarde.

SRA.  VEREADORA  DEBORA  PALERMO:  Não,  até  o  momento  não…  fui
contemplada pelas questões anteriores. A única dúvida que eu tenho é  se esse… se
poderia  também,  em contrapartida,  que  fosse  permitido  que  eles  prestassem, por
exemplo,  atendimento a crianças,  a projetos na área de… para crianças ou idosos
nessas regiões onde estão esses templos, a gente já sabe da grande contribuição das
igrejas, de várias igrejas com projetos sociais, tanto na área de adolescentes, crianças
ou até mesmo idosos, então se está... se pode fazer parte da compensação projetos
nessas áreas também. É uma dúvida que eu fiquei ao ler o projeto.

Obrigada, presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Obrigado, vereadora.

Vereador Luiz Cirilo, tem algum questionamento a fazer?

Vereador Luiz Cirilo, tem algum questionamento?

SR. VEREADOR LUIZ CIRILO:  Vereador Jorge Schneider, desculpa, eu não
tinha ligado o som.
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Não tenho absolutamente nenhum.

Quero  cumprimentá-lo  pela  condução  dos  trabalhos,  os  vereadores  que  me
antecederam, o secretário que acompanha e participa dessa audiência pública. Apenas
isso.

Por enquanto, eu estou acompanhando, só ouvindo a participação de todos os
presentes.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Obrigado.

Então, agora eu passo a palavra ao doutor Rafael para que ele possa responder
as perguntas, os questionamentos que foram feitos.

O senhor tem a palavra.

SR. RAFAEL SAIDEMBERG OTTAVIANO: Obrigado, senhor presidente.

Bom, vamos primeiro ao questionamento da vereadora Mariana Conti.

Nós,  na  verdade,  não  temos  o  número  exato  de  áreas  que  podem  ser
regularizadas,  na  verdade  a  gente  se  surpreende  às  vezes  com  situações  que
aparecem que... [ininteligível] “Não, isso aqui está regularizado”. Quando você vai ver,
não está.

Eu cito um exemplo, uma lei aprovada por essa Casa, recentemente, da igreja
ali no [ininteligível] Flamboyant, que ela invadiu pedaços de uma praça pública, assim
coisas de... somando acho que não dava 100 m, mas ela foi invadindo nas pontas e aí,
então, o que parecia que estava certo, a hora que foram medir, não estava. Então, a
gente teve que fazer essa correção.

Então,  na verdade,  nós não temos um levantamento exato de quais  são os
casos, quantos são; embora, como a vereadora tenha dito, até seja possível aferir, nós
temos aqui no município tantos imóveis, é um tanto complicado de se verificar; mas,
na  verdade,  o  que  o  Poder  Executivo  está  pedindo  é  para  fixar  as  regras  da
compensação, a gente não está pedindo, por ora… inclusive, com a emenda que bem
destacou o vereador Paulo Bufalo, a emenda que foi feita foi justamente para deixar
claro que vai precisar passar um novo projeto pela Câmara caso a caso. Então: “Ah,
vou regularizar o terreiro ‘x’”. Bom, esse precisa apresentar um projeto sobre aquele
terreiro. “Ah, o Centro Espírita ‘y’”. Precisa apresentar um projeto sobre aquele Centro
Espírita. Esse aqui ele fixa as regras gerais para compensação.

Então,  a  ideia…  porque  hoje  já  tem  esse  pedido,  mas  a  compensação  é
analisada caso a caso. Para ter um tratamento uniforme entre as igrejas, entre as
diversas denominações aí religiosas, é que se propõe a fixação dessa contrapartida.
Então, na verdade, nós vamos ver caso a caso, conforme as igrejas forem pedindo,
quais são as áreas que vão ser afetadas: vai ter praça, vai ter área de rua, vai ter de
tudo um pouco aqui nesse meio; mas, a maioria são praças que estão ocupadas há
muito tempo, na década de 50, 40 e que a gente já se acostumou com aquela igreja
ali, a gente até ignora que aquilo é uma área pública, tem muita igreja, principalmente
católica, nessa situação.
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Então, assim... mas, não vai ser um cheque em branco da Câmara para nós do
Executivo porque vai... nós teremos que apresentar um projeto para cada área para se
analisar.

Quanto a — muito importante essa questão — como apurar a ocupação, a data
da ocupação. É um questionamento colocado pelo vereador Paulo Bufalo. Nós temos,
além de documentos que a igreja pode apresentar, muitas vezes, ato constitutivo já
com aquele endereço ou conta de água, luz; nós temos no município levantamentos
aerofotométricos que permitem que a gente compare a situação da área do passado;
tem levantamento, por exemplo, da década de 90 e tem outro lá no começo da década
de 2000 que você compare a área e veja que já estava ocupado; então, pela imagem
aérea a gente consegue apurar isso.

A  Deplan,  no  caso…  na  verdade,  o  DIDC,  o  pessoal  lá  da  Secretaria  de
Planejamento e Urbanismo, já faz essa verificação hoje, então tem como apurar se de
fato estava ocupado. E a mesma coisa que ocorre também com escolas, postos de
saúde,  outros  equipamentos  públicos  que  estão  em praças.  Muitas  vezes  a  gente
encaminha para a Câmara o projeto para desafetar as áreas e manda, por exemplo, a
foto da placa de inauguração da… do Batalhão dos Bombeiros, por exemplo, que é um
que mais recentemente passou por aí. Então, tem como demonstrar a data para que
não haja uma burla.

Por fim, também quanto à compensação, acompanhamento, nós temos aqui no
projeto a ideia... a primeira compensação, a mais simples de todas é pagar o valor da
área, essa é uma forma, se avalia, paga, não precisa de acompanhamento algum;
segundo, fazer uma permuta, aí já demanda avaliação, demanda ver se o Município
tem interesse ou não nessa área permutada que seja oferecida pela entidade religiosa;
e depois passa para a possibilidade de… aqui… manter… tarara… [ininteligível]...

Qual que era a terceira mesmo?

Eu já vejo aqui, só um minutinho, por favor, presidente.

Área de abrangência… [ininteligível]…

Eu sei que tem aqui a questão do cumprimento de questões sociais, que aí
entra também o que tanto os vereadores  Debora Palermo quanto o  Cecílio  Santos
apresentaram questionamento sobre envolvimento da sociedade nessa contrapartida.
Fica claro, porque se for a troca do imóvel for pagamento em dinheiro, não tem essa
situação,  mas tem aqui  a  ideia  de disponibilizar  o imóvel  para atos aí  da… que a
Prefeitura peça que pode ser inclusive para questões educacionais.

Então,  foi...  quando não  tiver  jeito,  não  tem dinheiro,  que  é  a  maioria  da
situação  das  igrejas  hoje,  não  tem outros  imóveis,  ela  pode  oferecer  um serviço,
digamos assim, para o município, manutenção da praça no entorno, alguma coisa que
ela com isso compense o município pelo uso da área. Então, aí… nesse caso, sim,
demanda um acompanhamento um pouco mais próximo, então, para a gente ter essa
fiscalização.

E quanto às religiões, acho que eu já respondi para o vereador Cecílio Santos
que elas contemplam todas as religiões, não importa a matriz dela, a questão é se usa
o imóvel para a sua atividade finalística, é um templo religioso ou que seja... às vezes
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não tem uma construção, mas é um espaço para culto e se usa isso comprovadamente
há muitos anos, em vários casos nós temos isso aí já em permissões de uso, então não
importa, não tem distinção de religião. A ideia é criar uma regra geral para que a gente
consiga acertar a situação dessas igrejas para que depois elas possam ter seus alvarás
de uso, que hoje boa parte não tem, está trabalhando de forma irregular, está aberto
de forma irregular. Então, para a gente dar a condição dos templos se regularizarem,
basicamente isso. Espero que tenha conseguido responder os questionamentos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Obrigado, doutor Rafael.

Agora pergunto aos vereadores se existe algum outro questionamento, alguma
coisa que não ficou clara, que queiram alguma outra colocação. Fiquem à vontade, por
mais três minutos. Alguém se inscreve?

Vereador Cecílio Santos, tem até três minutos.

SR. VEREADOR CECÍLIO SANTOS: Obrigado, senhor presidente.

É  só  mais  um  questionamento  em  relação  às  igrejas  que  elas  já  tem  a
documentação por um período determinado — está certo? — por essas regras. Então,
imagine o seguinte: aquela igreja, ela tem por dez anos a concessão ali daquela área
e, vencendo esse prazo, ela vai ter que se enquadrar, então, nesses novos critérios e
fazer todo o procedimento para que tenha ali a permissão definitiva. É isso mesmo,
não é?

É isso, senhor presidente. Obrigado. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Obrigado.

Doutor Rafael, o senhor pode responder os questionamentos dele.

SR. RAFAEL SAIDEMBERG OTTAVIANO:  Nós não temos muitos casos em
que as igrejas estejam em situações de concessão de uso ou permissão de uso com
prazo determinado, a maioria das que estão legalizadas têm uma permissão de uso por
prazo indeterminado e, gente, então elas não vão se enquadrar nessa situaçao que o
vereador mencionou, mas, sim, se tiver alguma com prazo determinado e esse prazo
estiver acabando, em princípio, para eu poder desafetar a área e destinar para ela, eu
teria que enquadrá-la nessa situação aqui até dezembro de 2004.

Então, na verdade, a gente espera agora que as igrejas queiram se regularizar,
nos procurem, apresentem os requerimentos, apresentem os documentos e que, com
isso, a gente veja  a demanda que nós vamos ter aqui e consiga avaliar justamente
isso. 

A ideia não é prejudicar áreas verdes ou áreas que poderiam estar servindo
para fruição da população para novos empreendimentos desse tipo, não, a ideia é só
regularizar  coisas  que  já  estão  há  mais  de  uma  década  ali  e  que  agora  está
consolidado, que você não vai tirar do local, assim como a gente não tira o corpo de
bombeiros, assim como não tira posto de saúde, também deixar lá, mas, com isso, ter
essa devida compensação.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Eu agradeço.
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A vereadora Mariana Conti,  ela tem um outro compromisso, ela precisou se
ausentar e agradece a presença de todos.

A doutora Carolina Baracat, ela gostaria de complementar algum assunto. Por
favor, fique à vontade.

SRA.  CAROLINA  BARACAT  DO  NASCIMENTO  LAZINHO: Obrigada,
presidente.

Só para complementar as explanações do doutor Rafael e respondendo a nobre
vereadora.

A questão de a gente utilizar os espaços dos templos religiosos, isso vai  ao
encontro  com o que o artigo 5o coloca no projeto  de lei  de disponibilizar,  quando
solicitado  pela  municipalidade,  as  dependências  do  imóvel  justamente  quando  o
município  tiver  interesse  de  fazer  algumas  atividades  ligadas  à  área  de  saúde,
educação  e  assistência  social.  Então,  isso  permite  também ser  uma  extensão  da
prefeitura nos trabalhos sociais,  nos trabalhos educativos.  Não podemos desvirtuar
para quem que está cedendo essas áreas, que são só atividades de caráter religiosos
nessas instituições.

Então é a título de compensação que o projeto de lei traz permitindo que essas
construções  sejam regularizadas,  que  hoje  não  têm o  alvará,  isso  permite  que  o
território fique mais regularizado diante das nossas legislações municipais e também
permite que isso seja uma extensão, quando a prefeitura solicitar, desses espaços para
as reuniões públicas. 

Então eu acho que… eu vejo como bastante salutar o projeto de lei no qual a
gente  vai  trabalhar  para  que  faça  os  devidos  levantamentos,  faça  análise
compensatória.

E  explicando também a questão porque 2004, porque a  Constituição  Estadual
solicita que seja a partir de 2004, então não foi uma data criada por nós e, sim, aquilo
que a constituição trouxe. 

Então só esclarecendo porque a questão da data e a questão de destinar esses
espaços para atividades com crianças, e adolescentes, e outras atividades sociais como
a nossa nobre vereadora sugeriu.

Só uma complementação, tá bom. Obrigada.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JORGE  SCHNEIDER:  Eu  agradeço  a
complementação da Carol.

E quero dizer aos senhores que eu posso testemunhar o total entrosamento que
existe entre o poder público e as igrejas hoje, seja qual foram a fé professada. Hoje
nós temos a preocupação com o ser humano tanto do Poder Executivo, como do Poder
Legislativo, como também das igrejas, fazendo com que haja esse entrosamento, e o
grande beneficiado é, realmente, a população.

Eu  quero  aqui  também  dizer  que  o  Irineu  Vicente  Júnior,  servidor  público
municipal, está participando da audiência pública conosco.
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Algum vereador tem mais alguma colocação, algum questionamento? Bom, se
não há nenhum questionamento, eu… vereador Luiz Cirilo. Vereador Luiz Cirilo. Está
sem som.

SR. VEREADOR LUIZ CIRILO: Rapidamente, presidente, quero cumprimentá-
lo. Eu entrei no meio para o final, eu não tive a oportunidade.

Mas eu li,  inclusive, evidentemente, os motivos que ensejam essa audiência
pública,  e  eu  quero  cumprimentar  o  senhor  e  os  vereadores  que  participaram,  o
secretário, doutor Rafael, eu acho que esse é o papel da Câmara Municipal. 

É iniciar a reflexão, deixar aberto, realmente, para os vereadores analisarem,
discutirem  projetos  dessa  natureza,  mas  acima  de  tudo  é  permitir  com  que  a
população tomando conhecimento que esse projeto de lei está em nossa Casa, que
eles possam sugerir, criticar, fazer algum tipo de observação, para que a gente possa,
inclusive, abrir a mente sobre a importância de projetos… e que a audiência pública
tem essa finalidade.

Então ficam os cumprimentos a Vossa Excelência, e cumprimentando o senhor
eu reitero meus cumprimentos a todos aqueles que participaram dessa importante
audiência pública.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Eu agradeço, vereador.

E agora eu vou passar a palavra a uma das pessoas que trabalham tanto… seus
trabalhos sociais por Campinas. Vereador Cecílio Santos.

SR. VEREADOR CECÍLIO SANTOS: Obrigado, vereador Jorge Schneider. É só
um complemento,  e  o  fato  de  enaltecer  o  debate,  porque  ele...  é  salutar  para  a
compreensão nossa e também para a população de modo geral, das leis que tramitam
na Casa.

E fazer um breve comentário sobre o acordo Brasil-Santa Sé. O vereador Jorge
Schneider participando da igreja católica conhece, tem sempre uma atuação, eu creio
que os demais aqui presentes, e existe um documento importante que foi assinado,
esse acordo entre o governo brasileiro e a Santa Sé, que de certa maneira não é
conhecido ainda do grande público.

Mas eu penso, vereador Jorge Schneider, e até como sugestão, não é o objeto
desta audiência, mas como sugestão a Vossa Excelência e aos demais vereadores, que
a gente possa pautar esta apresentação,  essa discussão,  e se o doutor Rafael,  os
demais integrantes aí das secretarias tiverem conhecimento, a gente poderia, em um
outro momento, discorrer um pouco sobre essa questão.

É isso, senhor presidente. Muito obrigado e cumprimento Vossa Excelência pela
condução dos trabalhos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Eu agradeço, e agradeço
o  interesse  dos  senhores,  inclusive,  por  esse  assunto,  que  para  nós  é  muito
importante.

Nessa época de pandemia, nós vemos o quanto é importante o entrosamento
entre a sociedade, a religiosidade e o poder público. Nós vemos o grande mutirão que
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se fez no Brasil em torno… em busca… da busca e da volta da respiração para o poder
público através da nossa população.

Nunca o povo precisou tanto do poder público, sincero, honesto, trabalhador e
também da religiosidade, para que pudéssemos ver gente… onde falta a comida é
complicado, onde falta… onde a mesa está vazia é complicado.  E a religião também
ajudou até a trazer esse alimento às mesas. Eu agradeço.

E quero dizer que antes do encerramento dessa audiência, que nós vamos, em
seguida, ter a 7ª Audiência, que será um outro tema, mas também com as mesmas
pessoas, com a mesma Secretaria de Justiça e também de Urbanismo. E peço aos
senhores vereadores que acompanhem também a 7ª Audiência.

Declaro  aqui,  às  15  horas,  encerrada  a  6ª  Audiência  Pública  da  Câmara
Municipal de Campinas.

– Audiência encerrada às 15 horas.

[fim da transcrição]

 Jorge Schneider

PRESIDENTE
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