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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 7ª Audiência Pública de 2021, realizada em 22 de abril, às 15h,
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: Com  a  presença  dos
vereadores:  vereadora  Debora  Palermo,  vereador  Paulo  Bufalo,  vereador  Cecílio
Santos, vereador Luiz Cirilo; com a presença do doutor Rafael Saidemberg, da doutora
Carolina Baracat do Nascimento Lazinho e da Monna Hamssi Taha, participantes da
Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e  Urbanismo;  declaro  aberta  a  7ª  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, após a realização da 6ª Audiência
Pública em Ambiente Virtual, através do Sistema de Deliberação Remota deste Poder
Legislativo,  para  debater  o  Substitutivo  Total  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
28/2020, Processo 232.643, de autoria do vereador Marcos Bernardelli, que acresce
aos parágrafos 1º e 2º ao artigo 157 da Lei Complementar nº  09, de 23 de dezembro
de 2003, que “dispõe sobre o código de projetos e execuções de obras e edificações do
município de Campinas”.

Informa que a audiência pública será transmitida pela TV Câmara Campinas,
através do sinal  digital  11.3, do canal 4 da NET e do canal  9 da Vivo Fibra,  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  que  a  população  poderá  participar  da  audiência  através  de  link
disponível na capa do site www.campinas.sp.leg.br e pelo  WhatsApp nº (19) 97829-
3776 e os vereadores poderão participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20.

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
2 de 7 C

M
C

T
R

A
20

21
00

01
0

Assinado com senha por JORGE ROBERTO SCHENEIDER.
Documento Nº: 97304-9927 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=97304-9927

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 7ª Audiência Pública de 2021, realizada em 22 de abril, às 15h,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

Assino eu, vereador Jorge Schneider, presidente da Comissão de Política Urbana. A
publicação foi no Diário Oficial do dia 14 de abril de 2021.

Abro a palavra, de imediato, ao doutor Rafael Saidemberg, para falar sobre o
projeto.

SR.  RAFAEL  SAIDEMBERG:  Boa  tarde,  senhor  presidente,  senhoras
vereadoras, senhores vereadores, demais participantes.

Na  verdade,  esse  projeto,  o  Substitutivo  Total  ao  PLC  28/2020,  ele  é  uma
proposição  de  iniciativa  do  vereador  da  Legislação  2017/2020,  o  doutor  Marcos
Bernardelli. E ele, salvo melhor juízo, não passou pelo Poder Executivo. Então a gente
não  contribuiu  com  essa  discussão,  que  seria  aqui  o  órgão  do  município  mais…
digamos,  relacionado  a  esse  tema,  seria  o  Departamento  de  Controle  Urbano  da
Secretaria de Planejamento e Urbanismo.

Então, assim, eu não fico muito à vontade para falar desse projeto. O que a
gente pode dizer é que embora haja um pouco de controvérsia sobre… digamos, a
iniciativa nesse tipo de propositura, que alguns entendem que seria de competência
apenas  do  Poder  Executivo,  tem  também jurisprudência  defendendo  que  possa  o
Executivo apresentar a propositura como o caso aqui dela.

Agora, quanto ao mérito, o que eu posso dizer é que ele está em consonância
com a Medida Provisória 881/2019, que foi convertida em Lei Federal 13.874/2019,
que é a Lei de Liberdade Econômica e com a controversa Resolução nº 64 do Comitê
para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios, que como dizem deveria começar simplificando o próprio nome,
que é um nome bastante cumprido desse comitê.

Mas o fato é que essa  Resolução começou a valer  agora em março, ela foi
editada no final do ano passado, e que também pretende liberar o licenciamento de
algumas tipologias de construções, de obras privadas, também facilitar o licenciamento
de outros.

Então, a propositura do vereador Marcos Bernardelli vem nesse sentido, dizendo
que o município não precisa autorizar alguns serviços que ele classificou aqui como
manutenção predial, que são, por exemplo aqui, troca de pisos em área interna, ele
coloca aqui pintura de fachada, recuperação de trinca, enfim, instalação, recuperação
de corrimãos, recuperação de escadas e rampas, instalação de luminárias. Então, a
ideia dele é criar uma lista de serviços que não precisam de licenciamento e ele coloca
em caráter exemplificativo essa lista mínima aqui com 25 itens.

Então, é isso o que eu posso dizer. Em princípio está em consonância com a
legislação federal e tem vindo nesse sentido e é uma tentativa de desburocratizar esse
processo de reforma de imóveis. É mais ou menos essa ideia aqui que foi apresentado
o PL.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JORGE  SCHNEIDER:  Eu  agradeço  a  sua
colocação.

E pergunto à  [ininteligível]  Carolina se ela pode expor para nós o conteúdo
desse substitutivo total.
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SRA.  CAROLINA  BARACAT  DO  NASCIMENTO  LAZINHO: Boa  tarde,
presidente; e boa tarde aos demais vereadores presentes na reunião.

Eu estou justificando que, na verdade, a Sonia, que é a diretora de... da parte
da aprovação de empreendimentos, ela não pôde estar presente, que ela teve um
imprevisto e isso está muito mais ligado à diretoria dela junto com o do Moacir, que é
do Decon. Mas, eu vou tentar explanar.

Na verdade,  é um projeto de lei  que vem de encontro com o programa de
desburocratização que para pequenas reformas, como trocas de piso, rebaixamento de
teto de gesso, a gente estava tudo vinculando à questão de um projeto de aprovação e
um alvará. Então, essas pequenas reformas no intuito de que isso não prejudique a
estabilidade  da  construção,  que  não  quebre  uma  parede,  que  não  tenha  um
comprometimento maior, que isso assegure... que venha a desejar uma questão de
segurança do inquilino ou do morador, que não veria a necessidade de tal burocracia
na exigência de responsáveis técnicos quando a obra é simples, quando é uma reforma
que não tem um caráter de mudança estrutural no edifício.

Então, é mais um avanço que se dá na desburocratização e na agilidade porque,
a partir do momento que você pede aqui um alvará de execução de um rebaixamento
de gesso ou  uma  troca  de  piso  externo  que  isso  não  venha  a  comprometer  a
estabilidade do prédio,  sim,  são reformas simples,  para  que  se exige o  alvará  de
reforma, o alvará de construção?

Então,  a  gente  viu,  o  projeto  de  lei  vem  salutar,  é  importante,  nós  não
conseguimos, como o doutor Rafael colocou, debater um pouco mais interno, porque
não veio o Executivo discutir, mas a gente vê com bons olhos, sim, as colocações
colocadas aqui.

Então, eu peço desculpa pela ausência da Sonia, mas, com certeza, a gente fica
à disposição aí também para demais esclarecimentos. Está bom?

Obrigada.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Muito obrigado.

E  o  nosso  Regimento  Interno  diz  o  seguinte:  “As  discussões,  exposições  e
questionamentos  realizados  na  audiência  pública  deverão  limitar-se  ao  tema  ou
questão em debate”.

No inciso I: “o vereador autor ou, no caso de o autor não fazer mais parte da
vereança,  um  membro  da  Comissão  de  Constituição  e  Legalidade”  deverá  estar
presente. Nós estamos cumprindo porque temos aqui o vereador Paulo Bufalo e a mim
mesmo.

Como eu estou representando a Comissão de Urbanismo nesse momento, o
vereador  Paulo  Bufalo  representa  a  Comissão  de  Legalidade.  Então,  estamos
cumprindo aquilo que é necessário que se cumpra pelo Regimento Interno.

Eu passo aos vereadores e vou passar primeiro ao vereador Paulo Bufalo, se ele
tem algum questionamento, pelo fato de ele ser membro da Comissão de Legalidade.
Está sem som.

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
4 de 7 C

M
C

T
R

A
20

21
00

01
0

Assinado com senha por JORGE ROBERTO SCHENEIDER.
Documento Nº: 97304-9927 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=97304-9927

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 7ª Audiência Pública de 2021, realizada em 22 de abril, às 15h,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

SR. VEREADOR PAULO BUFALO: Nesse caso aqui, senhor presidente, eu não
tenho questionamentos ao PL, não.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JORGE  SCHNEIDER:  Eu  agradeço  a  sua
colocação e pergunto aos senhores vereadores presentes, à senhora vereadora,  se
existe algum questionamento a ser feito?

Vereador Cecílio Santos.

SR.  VEREADOR CECÍLIO  SANTOS: Senhor  presidente,  rapidamente,  é  só
uma dúvida mesmo, talvez seja  [ininteligível] da  minha parte, mas em relação aos
imóveis tombados ou que tenham a sua fachada tombada, eles... como é que fica em
relação a esse regramento? Eu concordo e acho que é importante desburocratizar, mas
também é importante a gente preservar o patrimônio histórico da nossa cidade. 

Então minha preocupação é esta, portanto,  é este meu questionamento: em
relação aos imóveis que são tombados na sua totalidade ou a fachada, se cai, não,
neste regramento ou terá um regramento próprio? Não sei se já estão contemplados.

É isso, senhor presidente, muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Muito obrigado, vereador.

A  vereadora Debora  Palermo parece  que  quer  também  fazer  um
questionamento?

SRA. VEREADORA DEBORA PALERMO: Senhor presidente, era exatamente
isso que eu iria questionar, eu  fui contemplada pelo  vereador Cecílio Santos, que a
preocupação é  quanto  aos imóveis tombados, porque esses… eu acho a gente não
pode deixar que se enquadrem nessa lei para não ter perigo de fazerem reformas ou
adequações e tirando a característica deles.

Então era esse questionamento — obrigado,  vereador Cecílio Santos — ele já
fez a pergunta por mim, muito obrigada.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JORGE  SCHNEIDER: Eu  agradeço  o
questionamento e pergunto à Carol se ela pode responder essa pergunta?

SRA.  CAROLINA  BARACAT  DO  NASCIMENTO  LAZINHO: Posso,  sim,
presidente.

Com relação aos bens tombados,  nenhuma intervenção está autorizada,  até
porque precisa pedir anuência da Secretaria de Cultura junto o conselho do Condepacc.

Então este projeto de lei não abrange os bens tombados e áreas de patrimônio
histórico e cultural, porque hoje qualquer intervenção que se faça no bem precisa da
autorização do Condepacc e da Secretaria de Cultura, está bom?

E com relação ao que o  vereador Cirilo[sic] colocou, a questão de fachadas e
recuperação  [ininteligível] essa  parte  mais… isso  são  construções,  que  é o  item...
artigo 157: “serviços de pintura externos em fachadas de edificações com até 3 (três)
pavimentos, desde que não localizadas no(s) alinhamento(s) do lote, e serviços de
pintura internos”, que são mais aquelas construções de três pavimentos, que são os
sobrados.
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Isso se dá para a pintura que for feita ou que não vai abalar qualquer tipo de
estrutura, às vezes você quer fazer uma pintura ou trocar o revestimento nas fachadas
desses edifícios até três pavimentos, não precisaria; óbvio que o condomínio ou a
associação de moradores desse edifício de até  três pavimentos, eles podem solicitar
um acompanhamento junto ao Cau e o Crea de um arquiteto ou engenheiro que possa
se certificar por aquele serviço a ser prestado.

Então o edifício, a associação de moradores, a partir do momento que contrata
uma empresa de serviços de pintura, ela pode solicitar, sim, um acompanhamento de
um técnico e ser responsabilizada por toda a reforma que for feita, está bom?

Eu acredito que seja isso.

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

Algum vereador tem mais algum questionamento? 

Bom, não  tendo  manifestação,  eu quero  dizer  aos  senhores  que  se  houver
alguma dúvida, mesmo após a nossa audiência pública, que façam o questionamento
diretamente através ou de ofício diretamente à secretaria indicada, assim no caso do
Urbanismo, para que possamos votar com tranquilidade o projeto sem dúvida alguma
no dia da sua votação.

Eu agradeço... o Rafael parece que quer fazer uma colocação?

SR. RAFAEL SAIDEMBERG: Só, complementar, vereador, desculpa-- 

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Não, que é isso

SR. RAFAEL SAIDEMBERG:--a falta de ordem aqui nas coisas, mas só para
complementar, como a Carolina disse, o artigo 156 da Lei Complementar  [falha do
áudio], que é o Código de Obras, define que: “qualquer tipo de intervenção em imóvel
tombado, em processo de tombamento ou indicado para preservação, somente será
autorizada  após  anuência  expressa  do  órgão  Municipal,  Estadual  ou  Federal
responsável pela medida protecionista”.

E o artigo que está sendo mudado é o seguinte, que é o artigo 157, que fala:
“Independem de licenciamento os serviços referentes a reparos e troca de instalações
prediais, esquadrias, pisos, revestimentos e pintura e os de manutenção de telhados,
muros e gradis, salvo se o imóvel se enquadrar no disposto no artigo anterior”.

Então, essa disposição continua, ou seja, continua tendo a restrição para que se
mexa em imóveis tombados, isso não vai mudar. O que o vereador Marcos Bernardelli
propôs foi acrescentar itens que não precisam de licenciamento ao artigo 157 que trata
das construções em geral e não especificamente dos bens tombados.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JORGE SCHNEIDER: Eu agradeço. 

Acho que ficou bem esclarecido que não se trata de mexer em toda uma  lei,
mas,  sim,  na  desburocratização  para  que  nós  possamos  ver  até  o  urbanismo  em
Campinas tendo aquilo que nós precisamos no Brasil, que é agilidade sem mexer nas
características, isso é muito importante para nós.

Eu agradeço a presença de todos os senhores e digo que nós cumprimos aquilo
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que a Constituição nos diz, o direito nosso enquanto Lei Orgânica, enquanto Regimento
Interno é a participação de todos os vereadores em todos os assuntos que se referem
a Campinas. Eu agradeço todos.

E agora, às 15 horas e 15 minutos declaro encerrada a 7a audiência pública.

Muito obrigado. Que Deus vos abençoe.

– Audiência encerrada às 15 horas e 16 minutos.

[fim da transcrição]

 Jorge Schneider

PRESIDENTE
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