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Legenda:

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

-- interrupção da fala

Aviso:

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

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

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

[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Boa tarde a todos. Sejam muito
bem-vindos todos e todas.

Declaro aberta a 9a Audiência Pública da Comissão Permanente de Constituição
e Legalidade da Câmara Municipal  de Campinas através de um novo sistema, que
tivemos que nos adaptar, estamos reaprendendo, através do Sistema de Deliberação
Remota deste  Poder  Legislativo,  com o intuito de debater  o PLC 4/2021, Processo
233.237, de autoria do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar
no 208, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso
do solo no município de Campinas e dá outras providências.

Gostaria de cumprimentar os vereadores, vereadores presentes: vereador Paulo
Gaspar,  obrigado  pela  sua  presença;  vereador  Cecílio  Santos,  obrigado  pela  sua
presença,  vereador,  muito  obrigado  por  estar  conosco,  fico  muito  feliz;  a  nossa
vereadora, obrigado, vereadora Debora Palermo, obrigado pela presença, muito gente
feliz  de  ter  você  conosco  aqui,  obrigado;  o  vereador  Paulo  Bufalo,  membro  da
Comissão de Legalidade, obrigado, vereador, por estar conosco; e o Eduardo Santoro,
que  está  conosco  também,  agradecer,  representando  o  gabinete  do  vereador  Luiz
Cirilo, agradeço a presença; e Rafael Otaviano, representando o secretário Municipal de
Justiça, agradecemos a sua presença; e um cumprimento especial à Daniela Zacardi —
obrigado, Daniela —, arquiteta da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
da  Prefeitura  Municipal  de  Campinas,  agradeço  demais  sua  presença.  E  gostaria
também de  estender  o  meu agradecimento  a  uma parcela  de  bastante  tempo,  —
também, Carolina —, à Carolina, que sempre juntos aqui na Câmara para que vocês
pudessem expor e agradecer, mesmo, a presença.

Acho que não deixei de cumprimentar ninguém, espero que não, dá uma olhada
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aí, me ajudem, por favor. Tudo tranquilo.

Como é que nós vamos fazer? Após a exploração técnica, aberta a palavra para
Daniela e para a Carol,  elas vão ter… procurar no tempo necessário, claro, é uma
audiência pública, nós não podemos delimitar o tempo, mas pedimos, sim, que vocês,
se puderem dar uma explicação sucinta à nós, vereadores, ao público que nos assiste
através da TV Câmara. 

Aliás, estender o meu agradecimento a você que nos acompanha através da TV
Câmara. Para nós é sempre sinal de grande prestígio ter você aqui. Para todos nós que
estamos  aqui  trabalhando,  quando  alguém nos  acompanha  e  acompanha  o  nosso
trabalho,  o  desenvolvimento  da  nossa cidade,  é  sempre sinal  de  grande prestígio.
Muito obrigado pela sua presença.

E assim que as técnicas falarem, aquela posição que eu falei: as perguntas dos
vereadores,  a  pergunta  do  público  que… Por  favor,  aqueles  que  quiserem mandar
perguntas, questionamentos às técnicas, a todos nós que estamos aqui, assim que
houver a explanação serão abertas essas pergunta, pode já se organizar, as pessoas,
para enviar os personalizados através dos canais de comunicação da Câmara Municipal
de Campinas. O site é www.campinas.sp.leg.br e nós temos o número do WhatsApp,
eu não sei se vai aparecer aí na TV, eu acredito que esteja aparecendo na TV, é 97829-
3776. Participe você, cidadão, mande os seus questionamentos, suas perguntas para
as nossas técnicas que terão o grande prazer de responder e trazer à luz qualquer
dúvida que nós tenhamos. Assim que as técnicas responderem todas as perguntas,
todos  os  questionamentos  que  forem  colocados,  nós  abrimos  uma  réplica  aos
vereadores. Ok? Esse é o caminho.

Eu  abro  a  palavra  para  a  senhora  Daniela  Zacardi  de  Almeida  Camargo,
arquiteta da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Obrigado, Daniela.

SRA. DANIELA ZACARDI DE ALMEIDA CAMARGO: Olá, boa tarde a todos e
todas, vereadores, Carol, que a gente hoje está… eu estou em home office, então a
Carol está lá na prefeitura.

Eu vou, então, explanar sucintamente como é que a gente acabou propondo
esse projeto de lei complementar que altera alguns artigos da Lei Complementar 208.

Quando a gente fez o trabalho do Plano Diretor, eu participei da equipe técnica
que elaborou o Plano Diretor, nós fizemos mais de 40 reuniões com a Secretaria de
Transporte,  Emdec,  Seinfra,  nós  do  Planejamento  e  Urbanismo,  para  alinhar  os
conceitos  principais  do  Plano  Diretor,  que  tiveram  como  estratégia  principal  o
desenvolvimento orientado pelo transporte. E um dos princípios do Plano Diretor é
acessibilidade. Um dos objetivos principais é a cidade saudável, acessível, inovadora,
inclusiva. 

E atendendo a Política Nacional de Mobilidade, a gente também explicitou nas
diretrizes do Plano Diretor, nas diretrizes gerais da política urbana de Campinas, a
priorização do pedestre,  do transporte  não motorizado e do transporte  público  em
detrimento  do  automóvel.  Então,  olhando  para  as  diretrizes  do  Plano  Diretor,  os
espaços públicos, eles se tornam os protagonistas da cidade, como é o urbanismo
contemporâneo no mundo inteiro.
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Aí… dos artigos da política de mobilidade do Plano Diretor, sinalizava também a
necessidade de uma revisão da classificação viária. Que a gente tinha uma lei, que era
a  8.232,  de  1994,  que  ela  estabelecia  a  classe  viária  das  vias  estruturadoras  do
município.

Mas ela estava já bastante defasada, porque Campinas cresceu muito nesses
últimos mais de 30 anos aí. Então a gente já sabia que precisaria rever essa lei assim
que finalizasse o Plano Diretor.

E a revisão culminou no Decreto… que é o 21.384, agora de 15 de março de
2021, e ao longo desse trabalho de revisão da classificação viária, que durou mais ou
menos  um  ano,  a  gente  já  tinha  a  promulgação  da  Lei  208,  que  é  a  Lei  de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, e já estava percebendo algumas coisas que a
gente  já  imaginava  que  precisaria  fazer  ajustes,  principalmente  em  relação  a
classificação viária.

Porque nas discussões que a gente teve para elaborar o Plano Diretor, uma das
preocupações era a qualidade dos passeios públicos, pensando essa questão que eu
falei do espaço público como o grande protagonista da cidade, a Emdec trazia muito
uma questão da falta de espaço, às vezes, no passeio público, para o mobiliário do
transporte.

Então, quando a gente tem um abrigo de ônibus, dependendo da largura do
passeio a gente estrangula a circulação de pedestre, o cadeirante... fica comprometida
a circulação do cadeirante.

E a gente já tinha chegado em algumas métricas durante a discussão do Plano
Diretor, mas que acabaram não entrando na lei, porque a gente também não tinha
feito a revisão da hierarquização viária.

Então a gente também queria ter uma noção do impacto que isso ia ter no
município.  E,  pelas  discussões,  a  gente  já  imaginava  que  as  vias  coletoras,  elas
deveriam ter  um passeio  de,  no  mínimo,  4  m de  largura,  para  a  gente  ter  uma
sinalização de um ponto de parada de ônibus, com algum conforto para o pedestre,
garantindo a acessibilidade do cadeirante.

E  nas  vias  arteriais,  que  são  aquelas  vias  onde  passa  o  maior  fluxo  do
transporte  público,  o  que  no  Plano  Diretor  a  gente  chama  de  rede  estrutural  de
mobilidade, que são os grandes corredores de ônibus, como é um volume muito maior
de usuários do transporte público, a Emdec já sinalizava a necessidade de um passeio
de 5 m de largura.

Quando a gente fez a revisão da [ininteligível], então a gente teve uma noção
mais  clara de como estaria  essa nova rede de classificação atualizada das vias do
município, aí  tivemos a certeza de que era preciso mesmo fazer essa proposta de
adequação.

E como a Lei 208 ela já traz um instrumento que permite o alargamento dos
passeios sem prejuízo da propriedade lindeira,  ela traz uma… um instrumento que
chama  Espaço  de  Fruição  Pública,  em  que  o  imóvel  lindeiro  ele  pode  abrir  um
alargamento… permitir o alargamento do passeio sem que, com isso, ele comprometa
a propriedade dele, nem o coeficiente de aproveitamento.
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A  gente  já  vem  aplicando  isso,  vendo  nas  aprovações…  principalmente  de
empreendimentos  multifamiliares,  empreendimentos  verticais  já  têm  feito  esse
alargamento com esse instrumento de Espaço de Fruição Pública.

Então, a gente ratificou as discussões que a gente já tinha e que estão já,
inclusive,  publicados  no  caderno  de  subsídios  do  Plano  Diretor,  para  fazer  essa
adequação na lei em relação aos alargamentos dos passeios.

E aproveitando uma  outra questão, que quando a gente finalizou esse novo
estudo de classificação viária, a gente já também percebeu a necessidade de adequar
o zoneamento, que o Plano Diretor já trazia a necessidade de um uso mais misto, mais
dinâmico,  que  a  Lei  208,  que  foi  posterior,  já  atendeu  e  mudou  o  zoneamento
permitindo zona mista praticamente no município todo, mas a Zona Mista 1, da Lei
Complementar 208, ela só permitia usos mais dinâmicos em vias arteriais, o que não
está sendo suficiente para permitir o dinamismo que estava sendo discutido e proposto
no  Plano  Diretor,  porque  nas  Zonas  Mistas  1  principalmente  o  que  estrutura  esse
zoneamento, que são os bairros, são as vias coletoras, então a gente também fez uma
proposta, a partir dos estudos de hierarquização, de ampliar o dinamismo permitindo o
uso  de  baixo  impacto  tanto  de  comércios  quanto  de  serviços  também  nas  vias
coletoras, porque antes só estava permitido nas vias arteriais.

Acho que, em resumo, eu falei tudo e só mais uma coisa que a gente aproveitou
para fazer, que foi alterar um anexo da Lei 208 que trazia os perfis viários, porque esse
perfil que está colocado na 208, que é o desenhinho lá da rua, como é que ela está
distribuída, quanto que eu deixo de passeio público, quanto de leito carroçável, ele era
um perfil antigo e que a gente já tinha colocado os estudos no caderno de subsídios
para poder orientar na revisão da lei, mas acabou passando com um anexo que não
trazia essa [ininteligível] com o art. 55 do Plano Diretor que traz a classificação viária
já de acordou com perfis  e com a função mesmo da via.  Então,  a gente também
propôs adequação e aí  o Anexo 1, que é desse PLC, ele substituiria  os perfis  que
estavam tratados na 208 por aquilo que está mais compatível com o Plano Diretor.

Acho que é isso.

Obrigada.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ:  Obrigado,  Daniela  Zacardi.
Obrigado pela explanação.

Eu gostaria  de,  antes de continuar,  mais  uma vez cumprimentar  a Carolina
Baracat,  que,  na  verdade,  eu errei  — viu,  Carolina? — aqui  no trabalho aqui,  no
processo de organização; e a Carolina agora vai fazer a sua explanação representando,
neste ato, o secretário municipal de Urbanismo, o senhor Renato Níveo, que é hoje o
secretário municipal de Planejamento e Urbanismo da nossa cidade.

Com a palavra, Carol.

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

Em seu nome, eu quero agradecer as presenças de todos os vereadores aqui
nessa audiência pública, ao doutor Rafael, representando o Panutto, que a gente não
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consegue fazer nenhuma legislação sem ajuda do jurídico, porque realmente é uma
parceria e é um trabalho em conjunto entre o técnico e o jurídico para chegar a um
projeto  de  lei  redondo à  Câmara  de  Vereadores.  Em nome de  toda  a  equipe,  eu
gostaria de agradecer à Dani pela presença aí nessa audiência, tá?

Em resumo, só para a gente entender, assim, de uma forma bem tranquila, que
quando  a  gente  fez  o  Plano  Diretor  que  estruturou  todas  as  malhas  viárias  do
município, depois foi feito uma nova legislação que foi a 208, e hoje a 208, que é a Lei
de Uso,  Ocupação e Parcelamento do Solo  [sic],  todas as atividades econômicas e
atividades estão atreladas a uma hierarquia de via, então eu vou falar bem, assim,
bem simples que é até para a população que está aqui hoje nos assistindo entender.

Só que nesse meio tempo que a gente estava fazendo a revisão da 208 e para
cada atividade comercial, cada atividade industrial, ela tem que estar dentro de uma
hierarquia viária, que foi um trabalho muito intenso de dois anos aí com a Emdec, que
a Dani  colocou várias  reuniões,  de saber se aquela via  comporta aquela atividade
comercial, para não gerar um incômodo à população, justamente, de ter uma atividade
lá que pare o tráfego, que o pedestre não consiga caminhar ou atravessar a rua, então
é o planejamento da cidade alinhado com o desenvolvimento, transporte e pensando o
cidadão que vai usufruir dessa cidade, então como conciliar isso.

Então, neste lapso temporal que a gente estava fazendo a lei da 208, a equipe
também que foi organizada pela Dani e pela Rafa e junto com a Emdec, começaram a
estudar as vias; e nós tivemos que classificar todas as vias do município e foi aí que a
gente viu que na 208, nas Zonas Mistas, só podiam atividades comerciais nas arteriais
e  a  Zona  Mista  hoje  ela  tem  condições  de  ter  atividades  econômicas  um  pouco
maiores, e nas vias coletoras, porque a maior parte da Zona Mista, ela é composta
pelos eixos de vias arteriais e as coletoras que desembocam.

Então o supermercado,  uma farmácia,  uma padaria, algumas atividades são
compatíveis, sim, com a Zona Mista 1, não só nas vias arteriais como na coletora.

Então a gente fez essa pequena correção na 208, incluindo que as atividades
podem, sim, estar nas coletoras não só na arterial como era antes.

E isso permite o quê? Mais de 1,5 mil empresas serem instaladas nessas vias.
Isso geraria praticamente quase 26 tipos de Cnaes e subCnaes de categoria.

Então permite  que tenha — porque é o que  a Dani  falou — uma dinâmica
urbana de uma cidade mista, eu consigo trabalhar e morar em uma mesma região, que
é isso que a Lei 208 e o Plano Diretor estruturaram.

E como a maior parte das nossas Zonas Mistas exigem essa dinâmica urbana de
usos  compatíveis  com essas  atividades  comerciais,  a  gente  fez  um refinamento  e
incluiu como um projeto de lei e aí submetendo a esta Casa a votação desta alteração,
que isso irá beneficiar a cidade como um todo.

E aí a segunda correção que a Dani colocou é a respeito da classificação do
perfil da rua, qual é o gabarito: onde é a calçada, onde é o canteiro central, onde vai
uma ciclovia, ou uma ciclofaixa.

E eu quero só fazer uma ressalva: que esse perfil de rua e esses gabaritos são
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para  novos  empreendimentos.  Então  assim:  ah,  mas  eu  já  tenho  em  um  bairro
instalado, eu vou ter que me adaptar? Não, na verdade, são para novos parcelamentos
de solo,  glebas que estão sofrendo um processo de cadastramento,  e a gente vai
permitir que a cidade esteja com os viários compatíveis, não só com o entorno, como o
adensamento que ela vai sofrer... com talvez uma verticalização com o uso misto.

Então são essas alterações que a gente encaminhou a esta Casa para fazer essa
votação nesta data de hoje, está bom?

Muito obrigado, presidente. Estamos aqui à disposição.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  CARMO  LUIZ: Obrigado,  Carol;  obrigado,
Daniela, obrigado pelos esclarecimentos.

Eu tenho certeza que ficaram... acho que ficou bem claro a todos aí qual que é
a ideia: a ideia é sempre melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos.

Em seguida então eu passo  a palavra aos vereadores e  antes de abrir  aos
vereadores, eu gostaria de cumprimentar o Irineu, o Irineu Vicente Júnior, que está
junto conosco, assessor do gabinete do prefeito Dário Saadi; e gostaria de abrir a
palavra para primeiro para os membros da Comissão de Legalidade... eu não sei se
alguém já se inscreveu? Ninguém se inscreveu? Queria… eu acho que presente da
Comissão  de  Legalidade,  nós  temos  o  vereador  Paulo  Bufalo,  queria  saber  se  o
vereador tem interesse? Alguma coisa? Se não algum dos vereadores... como só está o
vereador Paulo Bufalo, algum dos vereadores que queiram falar, que queiram expor?
Podem ficar à disposição. Só, por favor, só mandem pelo chat para nós controlarmos
aqui. Nenhum vereador, né? Não? Não aceitou, né? Então está bom. 

Então sem questionamentos?

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Vereador Cecílio Santos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Vereador Cecílio Santos? 

Vereador Cecílio Santos... antes de cumprimentar... antes de dar a palavra para
você,  vereador,  deixa  eu  cumprimentar  aqui  que  eu  consegui  ver  agora  o  nosso
sempre secretário Rogério Menezes — obrigado presença conosco aí, participando — e
o Leandro — obrigado também pela presença —; eu não sei  se estou esquecendo
alguém.

Vereador  Cecílio  Santos,  pois  não.  Vereador  Cecílio  Santos,  à  vontade.
Obrigado.

SR.  VEREADOR CECÍLIO  SANTOS: Eu  que  agradeço,  companheiro  nobre
vereador, um abraço para ti, parabéns pela condução dos trabalhos. Cumprimentar os
demais vereadores, a vereadora Debora Palermo que está por aqui, os representantes
das secretarias, secretário Rogério Menezes.

Na construção, na elaboração, na revisão do Plano Diretor, a gente já discutia…
— eu acompanhei várias regiões da revisão do Plano Diretor — a gente já discutia essa
necessidade de revisão e que elas estavam caminhando mais ou menos em paralelo à
Lei de Uso do Solo e a reivindicação para um zoneamento misto. Eu me lembro bem,
na região do Campo Grande, onde estou, foi uma reivindicação unânime porque nós
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tínhamos áreas residências, mas carentes de comércio, regularização dos comércios
que já existiam e tudo o mais. Essa era uma reivindicação antiga.

Em  relação  às  vias,  objeto  desta  audiência  pública,  eu  queria  perguntar  o
seguinte… Claro, as calçadas, elas, sem dúvida nenhuma têm que ter a regulação, mas
a gente tem no município os grupos de estudos, os grupos de técnicos de pólo gerador
e são importantes fazerem as audiências também e ouvir  a comunidade. Então,  a
minha  questão  é  se…  Não  vai  haver  incompatibilidade  com  esses  estudos,  pelo
contrário, essa legislação, ela vai complementar, é isso o que eu estou entendendo,
mas queria um esclarecimento de vocês.

A outra questão — até aproveitando da presença do secretário Rogério Menezes
—, nós temos uma legislação que estabelece arborização nas calçadas, embora ela não
esteja bem divulgada, poucas pessoas conhecem, penso que é importante, inclusive
nas audiências a gente fazer menção a essa questão porque Campinas dispõe de uma
legislação bem abrangente nessa área, mas as pessoas acabam plantando nas suas
calçadas árvores que acabam danificando o passeio, impedindo o ir e vir, e ela cresce
sobremaneira… a danificar a fiação elétrica, enfim, ela chega a comprometer a própria
árvore, a saúde da própria árvore e o ir e vir nas calçadas. Então, se for possível um
comentário de vocês nesse sentido.

Em relação à largura da via e as diretrizes estabelecidas, seria importante, ao
implementar, de fato, essa diretriz viária… porque a diretriz, ela, não necessariamente
é implantada justamente naquele local onde ela foi pensada exatamente, às vezes faz
os  ajustes  em função  de  uma série  de  questões  dos  projetos  urbanísticos,  que  é
necessário, e que a população seja informada, que a população possa participar desse
processo, entende? Claro, eu acho que não é o caso de colocar isso na legislação que
está sendo discutida aqui,  mas é um observação que eu faço ao poder público da
necessidade que tem, entende? Então, penso que seja pertinente.

E, por fim, senhor presidente, nós vemos com muito bons olhos o projeto, mas
eu penso que seria importante que nesses novos empreendimentos, eles, ao traçarem
as vias,  levem em consideração,  no  zoneamento  misto,  os  comércios  que  vão  se
desenvolver ali, está certo? Porque senão você tem uma via que é muito movimentada
e que poderia ter desenvolvimento, visto que ali transitam não só veículos… 

E qual é a minha preocupação? E eu queria ouvir de vocês técnicos também.
Nós  não  podemos  pensar  o  município  só  para  o  carro.  Eu  entendo  que  há  a
preocupação com a largura da calçada justamente pensando no pedestre, mas que dê
condição para ter o estacionamento, para ter ali a circulação do veículo, do pedestre,
da bicicleta, por exemplo, com as ciclovias, porque isso, para mim, é uso misto, que se
possibilite e que se dê condição para que aconteça esse uso misto do solo público.

Obrigado, senhor presidente.

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

Só ressaltando, nós temos a presença do secretário Rogério Menezes, que está
participando, nós ficamos muito felizes pela sua participação.

E se o vereador… se o secretário puder depois guardar para responder o seu
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questionamento, do vereador Cecílio Santos, para nós não sairmos do tema, está bom?
Só mantermos o tema, nos atermos ao tema. E… mas eu tenho certeza que ele sempre
está à disposição para responder, está bom? Obrigado, vereador.

Tem  mais  alguém  que  gostaria  de  falar?  Tem?  Não?  Eu  tenho  dois
questionamentos aqui de populares, que a TV Câmara acabou de me enviar. Dani,
Carol… ok? Temos um questionamento aqui da munícipe Isabel Barbosa, o final do
telefone 4658, tem no e-mail dela, qualquer coisa eu posso passar para vocês.

Aí a pergunta dela é: “Quando foi construir o Plano Diretor, teve uma consulta à
população em várias etapas. E para fazer esta proposta, quando que foi feita… quando
foram feitas… quando foram as reuniões? Onde e quantas pessoas foram consultadas?
Onde  foi  parar  a  ciclovia  nesta  lógica  de  priorização  dos  ônibus?  Considerando  o
trânsito de uma proposta de construir empreendimento sem garagem, como será esta
interligação entre comércios em vários tipos de vias a essa norma? Já que pobre tem
carro, por mais absurdo que pareça para alguns”.

É, eu não sei se ficou claro o questionamento da Isabel Barbosa. E na verdade
não são duas, é apenas a pergunta da Isabel, ok? Carol?

SRA. CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO: Pode responder?

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Pode responder, Carol.

SRA. CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO:  Vereador  Cecílio
Santos, obrigada pelas suas colocações. 

Realmente, o Plano Diretor ele traz a cidade como desenhada, pautada no DOT,
que é o Desenvolvimento Orientado pelo Transporte. Então depois a Dani até pode
complementar. E um desses eixos estruturais é que levou a região do Campo Grande e
Ouro Verde a uma cidade mais mista, justamente para a gente levar esses comércios,
fomentar essas novas centralidades.

Então a região do Campo Grande, por ser uma região de Zona Mista a maior
parte, não estava permitindo algumas atividades comerciais, porque só estava nas vias
arteriais e não nas coletoras.

E as coletoras, ela tem uma caixa entre rua e calçada favorável a esse tipo de
comércio. Por isso que foi feito todo um trabalho junto com a Emdec, para calcular
quais são essas atividades e quais delas poderiam gerar um impacto. 

Óbvio que a gente tem que ouvir a população da construção disso. A gente…
nas discussões do Plano Diretor a gente ouviu bastante a população nas reuniões e nas
audiências. E aí eu pego um gancho com relação à fala da Isabel. 

Como a gente já tinha discutido no âmbito da Lei de Uso e Ocupação do Solo e
Plano Diretor, com a população a gente não trouxe essa discussão do projeto de lei
para uma audiência pública que chamasse toda a cidade para discutir Zona Mista 1, se
pode ou não ter uma via coletora, levar as atividades, porque isso o zoneamento já
permite. Então foi uma adequação, vamos dizer assim, de um errinho que deu uma
escapadinha, que ficou faltando a palavra coletora. 

Então,  por  isso  que  a  gente  fez  uma reunião  do  CMDU,  que  é  o  Conselho
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Municipal de Desenvolvimento Urbano, isso que eu quero deixar bem claro, que tem
representantes de toda a sociedade nesse Conselho, o Conselho se mostrou favorável
ao nosso projeto, se manifestou favorável, embora ele só vai dar um parecer quando o
projeto de lei é encaminhado à Câmara, então deixo aqui claro.

Mas assim, soou dentro do Conselho como um projeto que realmente vai trazer
uma dinâmica  e vai  poder  permitir  algumas atividades que hoje  estão lá,  querem
renovar o seu alvará de uso e hoje não permite.

Então, criou uma inconsistência jurídica. Até para aqueles que hoje já estão lá,
querem ampliar, querem expandir, o zoneamento veio e teve um problema que não
permite mais essa atividade. Aí o pessoal fala: “Mas espera aí, eu já estou lá há tanto
tempo, que agora o 208 veio e a minha atividade não pode estar nessa via coletora”.

Então,  por isso,  Isabel,  que a gente achou por bem, por ser uma alteração
muito pequena, mas de um significado tamanho, porque isso vai interferir na dinâmica
e nessas empresas e nesses comércios que hoje já estão instalados lá, tá?

Com  relação  ao  Cecílio  Santos,  voltando,  há  preocupação  de  pensar  no
pedestre,  há  preocupação  de  pensar  na  largura  das  calçadas  com  esse  intuito,
vereador, de a gente trazer uma normativa na lei que não ficasse a critério de cada
técnico dentro de um parâmetro subjetivo e a gente aqui do Planejamento sofre muita
pressão de cancelar diretriz viária, de diminuir largura de diretrizes. Então, a partir do
momento que isso é definido por lei, é definido dentro de um projeto e que permite
que todo mundo tenha um norte, uma orientação de como planejar a cidade, como
desenvolver esses loteamentos, fica mais fácil de a gente fazer as conexões entre os
bairros que vão surgindo.

Então,  isso  é  muito  importante  a  gente  normatizar  para  que  cada  técnico,
independente se é do Planejamento, do Urbanismo, da Secretaria de Infraestrutura,
Emdec,  tenha  uma  parametrização  de  quais  são  essas  vias  arteriais,  coletoras,
estruturais, quais são os gabaritos e também onde vão passar os ônibus, que aí exige
uma caixa de leito carroçável maior com um tipo de pavimentação diferenciada. Então,
é  um  trabalho  de  equipe,  de  uma  equipe  multidisciplinar  que  permite  essa
parametrização.

E, óbvio, que é importante a gente pensar, sim, no pedestre, na arborização;
então, a partir do momento que a gente tem calçadas mais largas a gente permite ter
os serviços na rua, como: posteamento, lixeira, cabeamento, calçada com uma largura
que você consiga trafegar e mais arborização urbana, que realmente é um índice… é
um fator muito importante para a qualidade.

Era isso.

Se a Dani quiser complementar, fique à vontade também.

Espero ter respondido.

SRA. DANIELA ZACARDI DE ALMEIDA CAMARGO: Se eu puder fazer, então,
uma complementaçãozinha, eu acho importante a gente lembrar também, Isabel, que
foi ótimo você tocar na questão das ciclovias, porque quando a gente discutiu o Plano
Diretor  a  Emdec estava elaborando o plano cicloviário,  mas o cronograma era um
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cronograma diferente  do  nosso,  do  Plano  Diretor,  então  a  gente  indicou  no  Plano
Diretor  a  necessidade  de  se  priorizar  os  modos  não  motorizados,  entre  eles,  a
bicicleta;  estabelecemos  também  nesses  perfis  que  a  Carol  falou  dos  gabaritos
mínimos das vias qual seria a largura mínima para uma ciclovia e uma ciclofaixa, mas
a gente não tinha ainda o plano cicloviário para poder determinar quais seriam as vias
que deveriam receber as ciclovias e as ciclofaixas.

A  Emdec  finalizou  agora  no  final  de  2020  um estudo  do  plano  viário  que
contempla um plano cicloviário, a gente teve a oportunidade de ver uma prévia da
apresentação do que eles receberam que foi uma consultoria externa que elaborou e
tem várias vias coletoras que a gente já sinalizou, inclusive nesse decreto de 15 de
março agora, que eu mencionei, que revê a classificação viária, as vias que comportam
ciclovia elas já estão sinalizadas como vias coletoras [falha na transmissão] compatível
com o que estava estabelecido no Plano Diretor.

Agora,  a  implantação  das  ciclovias  é  um  processo  que  vai  exigir  todo  um
planejamento de orçamento e tudo, e a gente lembra bem claramente que era uma
das demandas, inclusive,  [falha na transmissão] vai lembrar também, lá do Campo
Grande,  de  ter  uma  ciclovia  ali  no  corredor  da  John  Boyd  Dunlop,  mas  não  foi
contemplado  no  projeto  do  BRT,  a  gente  também  sinalizou  para  a  Emdec  a
necessidade, mas existe essa restrição de orçamento, e o que a gente tem trabalhado
e que a gente olhou na classificação viária com os olhos de pensar como que alimenta
o sistema estruturador do transporte que são os corredores do BRT, então como as
ciclovias chegam a esses corredores, e aí eles podem ter ciclo… ou paraciclos, ou, em
alguns casos,  até  uns estacionamentos maiores de bicicleta para poder  fazer  essa
conexão de modais, então a pessoa ela chegaria do seu bairro de bicicleta até uma
parada de ônibus de um corredor de BRT.

Mas, isso ainda é todo um processo de planejamento. Agora, com esse plano
cicloviário na mão, a gente também ainda está se apropriando desse material, porque
a gente recebeu recentemente e é um volume bem extenso de material que a Emdec
recebeu dessa consultoria e nos passou, mas a gente enxerga que é o caminho e é o
futuro, todas — como eu falei —, as cidades mais avançadas que estão sendo mais
inovadoras  em  qualidade  urbanística,  em  intervenção,  estão  apostando  muito  na
ciclovia e no transporte do pedestre e essa coisa da centralidade.

Então, os bairros... a pessoa que mora — vamos supor — lá no Satélite Íris, ela
não precisaria estar vindo para o centro nem para trabalhar e nem para os serviços
básicos, ela, no dia a dia, ela poderia ter uma centralidade ali e resolver toda a vida
dela sem precisar fazer esse deslocamento diário, que a gente chama de movimento
pendular: sai de manhã cedo de casa, fica mais de uma hora no transporte público
para chegar no lugar do trabalho, para resolver as coisas da vida, do dia a dia, para
depois só voltar no final da tarde para casa, que a gente sabe que isso impacta muito
esse tempo no transporte e na qualidade de vida das pessoas.

E só também uma complementação: quando a Carol fala da faixa de serviço na
calçada, o passeio, o que a gente está propondo com essas mudanças agora na 208 é
deixar claro, então as vias locais a menor calçada será de 3 m, hoje a gente tem
calçadas... não só na área central... na área central, porque são vias mais antigas, a
gente tem calçadas até com menos de 1 m de largura, que a gente sabe que nem a
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gente que caminha com facilidade não circula bem nessas vias, o que dirá uma pessoa
com uma dificuldade.

Mas  nos  empreendimentos  [falha  do  áudio] de  Interesse  Social,  nas  ZEIS,
também as calçadas, elas são mais estreitas; e aí quando a gente põe um poste — que
precisa ter a iluminação pública —, nem a gente também não circula nessas calçadas.

Então essa lei, ela vem também para poder organizar esse espaço público dos
passeios, garantindo o que a nossa Lei Complementar 09, que é o nosso Código de
Obras, lá de 2003, já fala que todas as calçadas, os passeios públicos, eles devem ter
uma faixa mínima de 1,5 m no mínimo livre de qualquer interferência.

Então se a gente tiver  3  m de passeio,  essa  faixa  de serviço,  que a Carol
mencionou, seria o suficiente para você ter uma arborização adequada e aí seguindo o
guia de arborização urbana de Campinas — como você lembrou — que ele é bastante
detalhado no tipo de arborização que as calçadas devem receber para não ter prejuízo
da circulação do pedestre.

Eram só essas complementações.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Dani,  obrigado,  viu, obrigado
pela complementação.

Eu  mandei…  e  eu  tenho  uma  pergunta  aqui  e  eu  mandei  um  zap(F)…
mandaram, acho que a nossa assessoria mandou um zap(F) para a Carol, não sei se
você chegou a ver? Se você quiser, eu leio junto com você… do munícipe Rogério Von
Zuben.

SRA.  CAROLINA  BARACAT  DO  NASCIMENTO  LAZINHO: Pode  ler,  por
gentileza, porque eu estou usando o celular, então deve estar aqui.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Ah, então tá. Não vai…

Então, eu não sei se tem alguma coisa a ver, eu não consegui ler a pergunta
ainda, eu estava prestando atenção na resposta da Dani e eu não consegui ler, nós
vamos ler juntos, se você ver que não é, depois você já tem o contato, tem o celular
dele  e  aí  você  poderia  respondê-lo  se  não  for  da  audiência,  está  bom?  Aí  nós
respondemos separado.

“O zoneamento da área era Z02, residencial com possibilidade de ser
comercial  até  2018,  quando  mudou  para  ZAE  A  sendo  industrial  e
comercial não podendo ser residencial. O grande problema de não poder
ser residencial é que pelo acesso que temos, é a único projeto que cabe
na área, pois devido ao acesso sendo pelo  Carrefour Valinhos, nenhum
caminhão  consegue  acessar  a  área,  os  caminhões  do  Carrefour que
entregam produtos no hipermercado tem que sair de ré, acionando os
agentes de trânsito para tal.

Não  sendo  possível  construir  residência  será  um  vazio  urbano  pois
levando em consideração que os vizinhos são de um lado o cemitério e
de outro a coudelaria militar de Campinas, nem no futuro teremos outro
acesso e pelo Carrefour, atual e único acesso, não poderá mudar devido
a construção da MRV.”
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Ele mandou um desenho, mandou uma outra planta, mas pela pergunta aqui,
ela não tem nada a ver com a nossa audiência pública.

Então, eu peço, Carol, que, por favor, depois se você puder encaminhar, ou nós
podemos ligar, para tirar dúvida do Rogério Von Zuben.

Pois não.

SRA.  CAROLINA  BARACAT  DO  NASCIMENTO  LAZINHO:  Eu  acabei  de
receber aqui pela sua assessoria e, realmente, a gente vai ter que analisar com calma
porque trata-se de uma alteração de zoneamento pontual. É óbvio que a demanda do
munícipe a gente vai avaliar, ver o que realmente está entravando a área dele, mas o
intuito  é  que  na  beira  das  rodovias  os  novos  empreendimentos  que  sejam  de
atividades  econômicas,  aquelas  que  já  tinham  protocolos  aprovados  de  área
residencial, eles continuam porque já foram projetos aprovados.

Então, eu vou entrar em contato com ele, já disponibilizaram o celular aqui, a
gente faz um agendamento para entender um pouquinho melhor e orientar ele da
melhor forma. Tá bom?

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado, Carol. 

Obrigado, Rogério, pela participação. E nós também, Rogério, nos colocamos à
sua  disposição,  se  você  precisar  de  alguma  coisa  que  nós  possamos  fazer  para
colaborar, buscando sempre a colaboração.

Então,  não temos mais  nenhum questionamento.  Deixa eu só ver,  antes de
falar. 

Temos mais um questionamento, do Mauro César. Eu acho que nós poderemos
encerrar os questionamentos. Vamos fazer o seguinte: nós vamos dar resposta agora,
do Mauro César, e já encerrar os questionamentos, e se tiver algum vereador que
queira fazer réplica, por favor, se inscreva.

Antes de fazer a pergunta, eu gostaria de cumprimentar o nobre vereador Luiz
Cirilo. Obrigado, vereador, pela presença, ficamos muito honrados com sua presença,
obrigado, nosso sempre presidente da Comissão de Legalidade. Obrigado, vereador
Luiz Cirilo. Sempre junto, obrigado.

A pergunta, então, ela é do munícipe Mauro César Rodrigues, da Campinas ON
— Campinas ON. E a pergunta: “Olá, boa tarde. O Plano diretor está sendo incluso… a
ligação do Campo Grande com Vida Nova no Jardim Maracanã?” Eu acho que é o
planejamento das vias, eu acredito que seja. Dá para discutir esse assunto, falar sobre
isso?

SRA. DANIELA ZACARDI DE ALMEIDA CAMARGO: Quer que eu responda,
Carol?

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Dani, pode ser.

SRA.  CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO:  Pode  ser,  Dani,
responda, mas eu acho que foge um pouquinho da pauta desta audiência.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Foge.
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SRA. CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO:  Ele está pedindo
alguma interligação, que tem que estudar com ele qual é o local.

SRA. DANIELA ZACARDI DE ALMEIDA CAMARGO: Eu só ia mencionar que o
Plano Direito, ele traz uma série de diretrizes viárias e eu imagino que o que ele está
falando  é  isso.  Então,  precisaria  ver  se  a  diretriz  viária  de  ligação  que  ele  está
pensando está contemplada. A gente tem algumas conexões do Campo Grande com o
Ouro Verde, cruzando o Rio Capivari. Então precisaria consultar. Se não me engano é o
artigo 53 ou 55 do Plano Diretor que traz as diretrizes viárias. E tem um mapa em alta
resolução no site do Plano Diretor em que ele pode tentar se localizar. Mas a gente fica
à disposição, depois, lá na secretaria, para poder ver se isso está contemplado, ajudá-
lo a localizar, se já está prevista essa diretriz viária ou não no plano.

SRA.  CAROLINA  BARACAT  DO  NASCIMENTO  LAZINHO:  Só  um
complemento também, vereador. Ele  pode consultar no zoneamento online, no canto
da direita ele coloca o zoneamento antigo, o zoneamento atual, e ele acende e apaga
as diretrizes viárias do Plano Diretor e da Lei de Expansão. Hoje, as diretrizes, por lei,
estão disponíveis para consulta a toda população. Então ele pode clicar e aparece as
diretrizes em todo o território, isso a gente já disponibilizou.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Carol, obrigado. Dani, obrigado
pelas respostas.

Não temos nenhum vereador inscrito? Nenhum vereador inscrito.

O Mauro, que deve estar nos assistindo através da TV Câmara, você que nos
assiste, está aí à disposição a Carol, a Dani, já tem o contato, se você puder entrar. E
nós temos vereadores aqui, também, que estão assistindo, o vereador Cecílio Santos,
a  vereadora  Debora  Palermo,  o  vereador  Paulo  Bufalo,  o  meu  gabinete  à  sua
disposição.

Se você quiser… caso você visite o  site e perceba que essa diretriz… que é
importante,  realmente,  nós,  que  conhecemos  a  cidade,  que  andamos  por  toda  a
periferia, sabemos, nós, que somos daqui de Campinas,  sabemos a importância de
uma artéria, de uma via como essa. E se, porventura, por um motivo ou outro não
tiver, eu tenho certeza que levando à secretaria, a Daniela, a Carol vão dar atenção
para que a gente possa, realmente, pensar juntos uma cidade melhor.

Então, obrigado a todos. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Nós
temos na sequência outra audiência pública. Não será… nós não desconectaremos… é
isso mesmo, né? Porque a conexão dá todo um trabalho de TV e tudo mais. Mas esta
sessão eu vou encerrá-la então.

Agradecendo mais uma vez a diretora Carolina. Obrigado, viu Carol? A Dani,
parabéns pela exposição de vocês, obrigado. A Câmara Municipal de Campinas está
sempre  à  disposição.  Para  nós,  como poderes  independentes,  buscarmos construir
aquilo que eu acabei de dizer, uma cidade melhor para todos nós.

Agradecer a todos os vereadores presentes, espero que vocês continuem com a
gente aí: o vereador Cecílio Santos, o vereador Luiz Cirilo, o vereador Paulo Bufalo, a
vereadora Debora Palermo… eu espero não estar esquecendo de ninguém.
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Agradecer também o Rafael. Obrigado, Rafael, pela representação. Como disse
mesmo a Dani, a Carol, não é possível fazer… não é possível fazer uma cidade melhor
se nós não tivermos os advogados para conduzir as leis.

Gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu amigo, vereador Paulo
Gaspar. Obrigado pela sua presença, viu, vereador Paulo Gaspar? Sempre juntos, está
bom? Eu não consegui visualizar você aqui, não tinha visualizado, mas agora estamos
aí.

SR. VEREADOR PAULO GASPAR: Obrigado, presidente.

SR. PRESIDENTE VEREADOR CARMO LUIZ: Obrigado você, obrigado.

Então,  dessa  forma,  agradecendo  a  todos  os  presentes  e  aqueles  que
participaram  conosco,  agradecendo  a  todos,  eu  declaro  encerrada  esta  audiência
pública da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de
Campinas, e já convido… vou só aguardar alguns minutos para reiniciar, e já convido
os que participarão da segunda audiência, para que nós possamos continuar.

Obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado por tudo.

Obrigado, Dani. Obrigado, Carol.

– Audiência encerrada às 16 horas e 02 minutos.

[fim da transcrição]

         Carmo Luiz

PRESIDENTE
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