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[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Bom dia a todos. Tudo bem?

Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade; agradecer
o presidente da Comissão de Legalidade aqui da Câmara Municipal de Campinas, o
vereador Carmo Luiz, ao qual me designou para comandar aqui hoje para conduzir
essa reunião; agradeço também todos os 33 vereadores de Campinas pela confiança.

Meu nome é  Higor  Diego,  estou em meu primeiro  mandato  e  para  mim é
sempre uma honra e um prazer muito grande poder presidir as audiências públicas.

A gente tem o objetivo de conduzir para incentivar a Participação Popular de
uma maneira mais rápida possível dentro da nossa legalidade, cumprido todos os ritos
aí necessários para essa audiência.

Então, eu gostaria de agradecer primeiramente aos vereadores aqui presentes;
o  vereador  líder  de  governo,  o  vereador  Luiz  Rossini;  gostaria  de  agradecer  ao
vereador presidente do MDB aqui de Campinas, o vereador  Arnaldo Salvetti, sempre
muito atuante; e o líder do Partido dos Trabalhadores, o  vereador Cecílio Santos, o
meu amigo, colega de região lá do Campo Grande. Muito obrigado.

Aproveito para agradecer à secretária de Desenvolvimento Econômico, Social e
Turismo, a Alexandra Caprioli, juntamente com os seus assessores aqui presentes.

Desculpa,  a  secretária  de  Turismo  é  Alexandra  Caprioli.  Colocaram  aqui
Desenvolvimento  Econômico  e  Social  junto,  mas  a  secretária  agora  de
Desenvolvimento Econômico e Social  mudou, não é? É a secretária… Me ajuda aí.
Adriana Flosi. Obrigado. O Cerimonial aqui me ajudou. Desculpa. Fizeram a pauta para
mim aqui junto. Muito obrigado.

Secretário de Esporte e Lazer, o Fernando Vanin,  que está aqui me ajudando,
me  orientando  com  a  cabecinha  assim:  “não,  Higor”;  “sim,  Higor”.  Obrigado,
secretário. Eu agradeço.

Agradeço  à  secretária municipal  de  Planejamento  e  Urbanismo, Carolina
Baracat. Muito obrigado. E os assessores da Secretaria Municipal de Justiça, a Kelly e o
Marcos Paulo, representando o secretário Peter Panutto. Muito obrigado a todos.

O Gabriel está aí, muito obrigado. O Eros também.

Eu abro a palavra, então, primeiramente aos vereadores aqui presentes.

O vereador Luiz Rossini gostaria de desejar as boas-vindas? [ininteligível].

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Apenas, vereador Higor Diego, dar as boas-
vindas a todos e dizer que é importante, estamos aqui para entender, compreender aí
os projetos… esse projeto inicial que vamos debater. Há uma expectativa muito grande
do setor de hotelaria, eventos para aprimorar a legislação municipal nessa área. Então,
compreender  melhor  o  que  diz  esse  projeto  é  importante  para  a  gente  fazer
Campinas...  manter  Campinas  como referência  aí  também nesse  seguimento.  Está
bom?
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Estou muito ansioso, com a expectativa boa aí para esse debate.

Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado.

Antes de passar a palavra ao vereador Arnaldo Salvetti, eu gostaria apenas de
deixar  bem claro  que  essa  10ª  Audiência  Pública  nós  iremos discutir  e  debater  o
Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 99/2021, com emenda, Processo 235.212, de
autoria do prefeito municipal, que “dispõe sobre a realização de eventos do município
de Campinas e dá outras providências”.

Quando se fala em evento, a gente sempre tem a presença, sempre especial,
de quem entende do assunto. O vereador Arnaldo Salvetti é um dos defensores, ex-
presidente da Setec, entende muito na sua vida pública sobre esse assunto.

Vereador, por gentileza, tem a palavra, caso o senhor deseja.

Abre o som, por gentileza, vereador.

SR. VEREADOR ARNALDO SALVETTI:  Queria agradecer a todos; agradecer
às secretárias; agradecer ao presidente da Setec; aos vereadores; ao prefeito  Dário
que está revendo essa lei de eventos que é muito importante para a economia da
nossa cidade.

Complementando  o  que  o  vereador  Luiz  Rossini  falou,  traz  para  os
organizadores de evento uma garantia para eles poderem trabalhar. Eu acho que isso é
muito  importante.  A  cidade  de  Campinas,  1,3  milhão  habitantes,  uma  metrópole,
estava na hora de rever essa lei.

Eu acho que esse trabalho que a Caprioli, a Setec, a Prefeitura,  Adriana Flosi,
vem desenvolvendo, essa lei nova, vai ser muito importante não só para os eventos
mas para um todo, porque o evento ele movimenta a hotelaria, movimenta toda a
receita da cidade e traz para a cidade aí o trabalho, um trabalho que, muitas vezes, ele
é um trabalho a curto prazo, mas é um trabalho que, muitas vezes, a família que está
ali  trabalhando consegue  sobreviver  por  dois,  três meses com essa  renda,  muitas
vezes de dois ou três eventos, um evento na semana. 

Então, quero parabenizar a todos. Que esse debate seja produtivo para a cidade
de Campinas, para os eventos e para todos.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO:  Obrigado,  vereador  Arnaldo
Salvetti.

Eu esclareço à população que nos acompanha através da TV Câmara aqui do
município de Campinas, da região, que você também podem participar, vocês podem
participar através do link disponível na capa do site da TV Câmara, campinas.sp.leg.br,
podem enviar  as  mensagens,  as  dúvidas  através  do  WhatsApp, que  aqui  está  o
Cerimonial  da  Câmara  Municipal  de  Campinas,  o  qual  agradeço  a  todos  vocês,
profissionais que nos dão sempre o suporte para conduzir de maneira, aqui, melhor.

Na sequência eu passo já a palavra ao vereador Cecílio Santos, que também é
um vereador sempre atuante, que  entende e participa de vários assuntos da nossa
região. 
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Vereador Cecílio Santos, muito obrigado, bom dia.

SR.  VEREADOR  CECÍLIO  SANTOS:  Bom  dia,  vereador  Higor  Diego que
preside esta reunião, demais parlamentares, vereador Luiz Rossini,  vereador Arnaldo
Salvetti, cumprimento os membros do Executivo.

Essa matéria, ela é  muito importante para a cidade visto que gera emprego,
como já foi dito no passado, e principalmente na Comissão Especial de Estudos que
analisou os impactos da Covid-19 nas cidades, que foi presidida pelo vereador Luiz
Rossini,  esse  assunto  foi  muito  discutido  e  solicitada  com  muita  veemência  essa
revisão da  lei,  por  isso também tenho uma boa expectativa.  Espero que a gente,
modernizando a legislação do município, possa atrair eventos que gerem empregos,
que  gerem  renda,  isso  é  muito  importante  para  todos  nós  principalmente  nesse
período. 

Muito obrigado, vereador. 

SR.  PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO:  Obrigado  pela  participação,
vereador Cecílio Santos.

Agradeço a presença aqui do Vanderlei Costa, presidente do Conselho Municipal
de Turismo. Vanderlei, muito obrigado. O senhor gostaria de dar uma consideração
inicial? Agradeço. É muito importante a sua participação.

SR.  VANDERLEI  COSTA:  Bom dia,  vereadores;  bom dia,  secretária.  É  um
prazer  ter  chegado  neste  momento,  um momento  em que  nós,  do  Convention  &
Visitors Bureau,  juntamente com a Cultura e juntamente com o Poder Executivo… E
também fizemos várias reuniões com o Legislativo apresentando a dificuldade que nós
tínhamos para realizar  eventos em Campinas,  já que Campinas, nos últimos  anos,
construiu  dois  centros  de  convenções  enormes,  além  de  ter  toda  uma  estrutura,
também, de eventos em praças públicas na qual até o vereador Arnaldo Salvetti tem
um grande conhecimento em relação a isso.

E nós ficamos com uma lei ultrapassada, uma lei que tem feito nós perdermos
vários eventos para as cidades vizinhas, e quando você perde esses eventos para as
cidades vizinhas, você também está levando esses empregos diretos e indiretos para
as cidades vizinhas. 

É importante salientar que o setor de evento movimenta mais de 40 setores.
Quando você traz um evento para Campinas você tem a movimentação de segurança,
veículos,  operadores  de  equipamentos,  montadores  e  assim  vai.  São  mais  de  45
setores que dependem de eventos em Campinas. 

Campinas ficou parada no tempo em relação a essa lei. É uma lei antiga, é uma
lei que tem dificultado o Convention & Visitors Bureau captar eventos pelo mundo para
trazer em Campinas. E hoje, neste debate, eu tenho certeza que nós vamos chegar a
um consenso que isso trará para Campinas mais receita e mais emprego, que é o que
a gente precisa.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, Vanderlei.

Então,  agora,  na  sequência,  aproveito  e  passo  para  a  secretária  Alexandra
Caprioli para as suas considerações e explanação sobre o projeto.
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Muito bom dia, secretária, sempre muito atuante, sempre atendendo a gente, a
Câmara  Municipal,  sempre  muito…  de  maneira  muito  sucinta.  É  um  prazer  muito
grande ter a oportunidade de trabalhar com  [falha do áudio] Secretária, o seu som
está fechado.

SRA. ALEXANDRA CAPRIOLI: Desculpa.

Agradeço,  vereador Higor  Diego,  o  senhor  estava  conosco  o  dia  que  nós
entregamos para Câmara esta lei, que foi uma alegria, no final do ano passado e ela...
Eu quero aqui aproveitar para saudar, e começo, lógico, saudando a Casa, todos os
vereadores, vereador Luiz Rossini, vereador Cecílio Santos, vereador Arnaldo Salvetti,
o vereador Carmo Luiz, que não está, mas que sempre nos apoia nessa Comissão de
Constituição e Legalidade, e fico muito feliz que o senhor esteja presidindo.

Mas quero também saudar aqui todas as secretarias que, de fato, eu posso
dizer que deram o sangue para que isso acontecesse; e aí relembrando a minha equipe
da  Secretaria  de  Cultura  e  Turismo:  diretor  Gabriel  Rapassi;  diretor  Eros  Vizel;  a
Angélica Soares, que é a nossa assessora jurídica, que se debruçou na lei; a Secretaria
de Justiça, que está aqui representada, muito representada pela Kelly e pelo Candian;
a secretária Adriana Flosi; secretária Carol Baracat; o Vagner, que também faz parte
que cuida do alvará; o Irineu da Secretaria de Governo; e o Vanderlei Costa, que é um
parceiro, que tem aí trazido essa cobrança do mercado para que nós pudéssemos nos
modernizar.

Eu  relembro  então  um  pouquinho  o  histórico  de  que  nós  realizamos  tanto
internamente  com  a  Secretaria  de  Finanças,  Urbanismo,  bombeiro,  Polícia  Militar,
Guarda Municipal, todo mundo que está envolvido dentro da realização de um evento…
Desculpa, eu esqueci de saudar o André Assad, da Setec — perdão, André — que é um
parceiro aí de todos os eventos em espaços públicos — desculpa. Então nós todos nós
nos reunimos, porque o objetivo era tornar Campinas uma cidade competitiva na área
de eventos. 

Nós já  somos uma referência,  a cidade é a sétima cidade que mais  realiza
eventos  internacionais,  e  nós  temos  números  expressivos  do  impacto  que  esses
eventos causam na economia da cidade em todos os sentidos.

Os pilares dos eventos, do turismo de negócios e eventos, abarcam bares e
restaurantes,  atrativos  culturais,  abarcam  a  hotelaria,  que  é  uma  âncora  muito
importante dos impostos que nós temos na cidade através do ISS. 

Então o impacto de você ter um evento na cidade supera em muitas vezes a
questão do que a gente tinha de burocracia, dificultando a vinda desses eventos.

Então nós fizemos uma comissão interna, estudando os procedimentos e as
principais queixas que o mercado nos trazia, reunimos inúmeras vezes, através do
Comtur,  em  uma  comissão,  para  a  gente  entender  quais  eram  as  principais
demandas... E só lembrando que a gente sempre, quando faz uma lei desse porte, a
gente tem que ver as especificidades, porque nós temos leis que têm que atender os
eventos  que  acontecem em espaço  público  que  estão  todas  reguladas  através  da
Setec;  e  temos  os  eventos  em espaços  privados  que  além… Quer  dizer,  além do
Urbanismo, que está envolvido em todos os processos, nós temos também a área do
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mercado, quando a gente afeta hotelaria e tudo mais.

Então eu acho que essa lei, ela traz modernidade, leva Campinas para uma
vanguarda. Realmente é uma lei muito moderna e o mais importante é que nós temos
passos a seguir  a  partir  de agora.  Com a aprovação da  lei  já  há  uma facilitação,
inclusive, uma liberação daqueles hotéis, centro de convenções, que já possuem alvará
de funcionamento, eles passam a ficar isentos de terem que tirar um novo alvará de
eventos.

Só  compartilhando  aqui  o  sofrimento  que  a  gente  recebeu  dos  espaços,  é
porque, mesmo ele tendo um alvará de funcionamento, todo regularizado, com AVCB,
cada evento que ele recebia, por exemplo: o Expo Dom Pedro, o  Royal Palm Plaza,
cada evento tinha que tirar um novo alvará  de  eventos  e, com isso, eles têm que
informar à Prefeitura, eles têm que comunicar à Prefeitura, mas o evento, não fazendo
modificações físicas, ele está isento do alvará, dando muita agilidade.  E a evolução
disso é também a gente estar... todo esse sistema em uma única plataforma que se
chamará “Evento Fácil”, onde tudo será resolvido remotamente e muito mais fácil.

Então, assim, eu acho que todos tem contribuições a dar, mas quero agradecer
a oportunidade e agradecer principalmente todas as pessoas que acreditaram que é
possível a gente modernizar a nossa cidade e trazer desenvolvimento, trazer pujança e
principalmente é um dos setores que mais impacta na renda e no emprego, que é o
que a gente precisa para todos os setores, como o nosso presidente do Comtur falou,
são mais de 45 setores impactados diretamente com a realização dos eventos. Então,
a  modernidade  está  aí  batendo  à  nossa  porta  e  a  gente  quer  que  ela  entre  e
desenvolva a nossa cidade e a gente seja cada vez mais uma referência do turismo de
eventos e negócios.

Muito obrigada e passo a palavra.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR HIGOR DIEGO:  Secretária,  muito  obrigado.
Sempre muito bem pautada, esclarecida; com uma equipe dessa de assessorias, fica
um pouquinho mais fácil para a gente, não é, secretária? Mas, a senhora domina o
assunto [ininteligível].

Gostaria de passar a outro secretário que quiser também colaborar com algum
assunto.  O  secretário  Fernando  Vanin,  o  senhor  tem  alguma  coisa,  secretário,  a
acrescentar?

SR. FERNANDO VANIN: Obrigado, Higor Diego. Parabéns aí  pelo trabalho de
fazer  essa  audiência,  que  eu  acho  que  é  importante  não  só  para  a  Câmara  mas
também para  o  Executivo.  Aproveito  aqui  para  saudar  os  vereadores  Luiz  Rossini,
Arnaldo Salvetti, Cecílio Santos e a todos aqui também secretários do Executivo, que a
gente fez realmente, só para complementar o que a Alexandra falou, fez um estudo
bem aprofundado, isso já faz anos, e tenho certeza que vai ter resultado essa lei.

A gente falar de esporte, que geralmente os eventos esportivos em solo público
foi  um dos primeiros a pararem durante a pandemia,  eu lembro que era em uma
sexta-feira e tinha a “Corrida da Lua” no sábado, tinha um outro evento no domingo,
dérbi em uma segunda e foi tudo parado e foram aos poucos voltando, mas foram os
últimos, porque esporte… esporte é contato, esporte é suor e vem de encontro tudo o
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que  a  pandemia  pedia.  Então,  o  desgaste  econômico  com  o  setor  esportivo  foi
tremendo e estamos voltando aos poucos.

Eu acho que essa lei ela tem tudo para poder modernizar, como o  Vanderlei
Costa, do Comtur, disse, que ela é uma lei que está ultrapassada, mas a gente tem
que saber que tem um movimento econômico por parte disso, é uma lei antiga, muitas
vezes dá nó pelo momento que a gente vive, pelo momento da dinâmica econômica
que a gente está vivendo e eu acho muito importante a gente poder discutir e, enfim,
colocar em pauta essa discussão e, quem sabe, modernizar Campinas com o “Evento
Fácil”.

Obrigado, viu?

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, secretário.

Eu me recordo, falando em esporte, uma ação, ainda eu não era vereador, mas
o senhor estava como diretor da Secretaria de Esportes, importante dar de exemplo
para o povo entender: o Red Bull, lembra que ele jogava aqui em Campinas no estádio
da Ponte Preta? Eles passaram por esse problema, não é, secretário? O senhor lembra
bem disso aí? Que parece que a Ponte jogava em um final de semana, o  Red Bull
queria vir jogar durante a semana, ou seja, teria que tirar um outro pedido de alvará.
Você lembra bem? O senhor poderia exemplificar para a gente esse caso? Porque aí
fica fácil para a população entender. É um exemplo [falha na transmissão] lembro disso
aí.

SR. FERNANDO VANIN: A lei pedia, na realidade, do jeito que até a Alexandra
falou, que são espaços praticamente privados, igual o estádio da Ponte Preta, tinha a
mesma atividade, que era o jogo de futebol com dois times, não importa qual time,
por ser um time que não é o proprietário do local, ele tinha que tirar alvará de todos os
jogos; lógico, fazer de forma grupal; tinha grupo de jogos que formava o alvará que
tinha que ser renovado por jogo. Isso foi um, um dos motivos da saída do Red Bull em
Campinas, mesmo porque toda... já chegaram até ter sido autuado porque um deles
não  teve  alvará  expedido,  então  isso  foi  uma  problemática  muito… que  eu  tenho
certeza que agora resolve.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, secretário.

Então, o povo que nos assiste, o público, de maneira mais transparente e clara
—  olha só  —,  a potencialidade que Campinas  vinha perdendo,  esse é um tipo de
exemplo.  A  gente sabe que  hoje  o  Red Bull está sempre participando de maneira
competitiva, sempre chegando a ponto em outra cidade… que estava aqui na nossa
cidade,  poderia  ter  desenvolvido um trabalho dentro  do nosso município,  mas são
vários outros. Estou falando do futebol porque é paixão nacional, todo mundo entende
de maneira mais clara, mas o Vanderlei conhece também vários outros exemplos.

Passo a palavra já à secretária Carolina. 

Carolina, muito bom-dia, obrigado.

SRA.  CAROLINA  BARACAT  LAZINHO: Vereador  Higor  Diego,  obrigada;
obrigada a todos os que nos assistem. Em seu nome gostaria de cumprimentar todos
os vereadores que estão presentes nesta audiência tão importante para Campinas. Na
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presença também da nossa amiga Alexandra Caprioli estendo o cumprimento a todos
os secretários presentes.

É importante a aplicação dessa lei, a gente discutir com a sociedade, que é uma
lei que vem juntamente para a gente integrar todas as secretarias. A Secretaria de
Planejamento e Urbanismo, é ela quem é incumbida de expedir o alvará dos eventos e
a  partir  do  momento  que  a  gente  expede  um  alvará,  a  gente  tem  toda  uma
responsabilidade e uma integração física com relação a todos os que estão dentro do
evento e, por isso, a necessidade de integrar justamente com a Emdec, a Vigilância
Sanitária, as secretarias envolvidas justamente com a Segurança Pública porque um
evento passa a ser responsabilidade do poder público a partir do momento em que tem
vidas ali. Então, a gente tendo uma integração com as secretarias é sabido por todos
que naquele final de semana vai ter um evento, realmente, que a gente tenha olhar,
supervisionar, fiscalizar, e  é  importante a lei para isso, que ela faz essa integração
entre as secretarias, isso é muito importante. 

Também ela inova no sentido de que aquelas casas noturnas e aquelas casas de
eventos  que  realmente  já  foram  construídas,  e  têm uso  ocupação  para  isso,  não
fiquem com a necessidade de toda hora ter  que renovar o seu evento, então elas
teriam  essa  renovação  já  automática  sem  ter  que  ficar  vindo  na  prefeitura  para
renovar, ela só teria que ter uma preocupação com o Corpo de Bombeiro, que isso é
importante ter, todo esse AVCB, e toda a legalidade com relação à construção. Então
isso também traz essa inovação que eu acho importante a gente pontuar: dessas casas
de eventos específicas para isso não há necessidade de toda hora, para cada evento,
estar aqui na prefeitura, isso facilita, dentro da nossa  Secretaria de Planejamento e
Urbanismo uma desburocratização também, porque a  quantidade de processos que
chega para poucos técnicos… isso facilitaria muito a gente aqui, internamente de ter
que ficar expedindo, para cada evento dentro dessas casas particulares.

Uma coisa que eu queria também pontuar, além da integração e dessas casas
de pequeno porte, a gente também inovou na lei uma responsabilidade não só para o
dono da casa que vai receber o evento, como o produtor. Às vezes eles não entram
com o  alvará  especifico  para  esse  evento  e,  às  vezes,  acontece  que  o  Corpo  de
Bombeiro,  às vezes, não autoriza e o evento acaba acontecendo. Então a gente não
tinha nenhuma previsão  legal  de  suspensão,  de  multa  por  aquela  improbidade  no
sentido de executar o evento sem a devida autorização não só pelo município, mas
pelo Corpo de Bombeiro também. Então, às vezes os eventos aconteciam, a gente
tinha muita reclamação da Ouvidoria, muita reclamação de Ministério Público, por mais
que o  município multasse não tinha previsto uma  previsão legal de suspensão por
alguns meses não só do produtor como da casa também que está realizando o evento. 

Então,  a  lei,  ao  mesmo  tempo  que  ela  inova,  ela  desburocratiza,  mas  ela
também traz uma regra clara que eu acho que é importante pontuar em uma audiência
pública, para a sociedade que está nos assistido, que o poder público tem também
uma  responsabilidade  no  sentido  da  improbidade  de  realizar  um  evento  sem  as
devidas adequações dos espaços, sem o devido Corpo de Bombeiro atestar e sem o
município  expedir  o  alvará.  Então  a  gente  traz  também  uma  regra  clara  para  a
sociedade entender que a gente, ao mesmo tempo, está querendo que mais eventos
realizem na cidade de Campinas, que é um incentivo ao entretenimento, ao circuito
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gastronômico de eventos,  de festas,  é uma cidade universitária,  mas que a gente
também está prevendo uma responsabilidade e isso dá uma segurança à sociedade de
como a lei é clara e traz regras com relação a todos esses eventos no município.

Então eu queria pontuar isso também. 

Parabenizo à Alexandra, toda equipe envolvida dos técnicos da Secretaria de
Assuntos Jurídicos, que tem nos apoiado; e eu acho que é importante a audiência para
isso, para a gente trazer à sociedade esclarecimentos do projeto de lei e como a gente
vai trabalhar de uma forma integrada por todas as secretarias envolvidas na expedição
do alvará de eventos para o município de Campinas.

Vereador Higor  Diego,  parabenizo pela audiência,  muito obrigada e estamos
aqui, a Secretaria de Planejamento, à disposição de todos, está? Uma boa audiência a
todos.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR HIGOR DIEGO: Secretária,  muito  obrigado,
viu? Pela participação, dizer para senhora que a senhora é um presente que Campinas
ganhou nesse meio de caminho; eu fico muito feliz com a sua condução na secretaria,
trouxe assim energia boa, bastante vontade de trabalhar, e além do que é uma técnica
muito responsável, muito capacitada. Fico muito feliz, viu? Campinas ganha muito com
a senhora. Estou muito, a Câmara Municipal, tenho certeza que está muito satisfeita.

Eu gostaria também aproveitando o pessoal que tem dúvidas, que gostaria da
réplica de algum dos secretários, podem mandar através do  WhatsApp da Câmara
Municipal de Campinas. Entra lá no  site campinas.sp.leg.br, logo no início da página
tem um banner, manda um WhatsApp, o pessoal do Cerimonial está aqui e eles podem
tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Os secretários, as secretárias estão
aqui justamente para isso.

Eu gostaria de saber se a Kelly e o Marcos, representando o nosso secretário de
Justiça,  eles  gostariam  de  acrescentar  a  questão  da  legalidade?  Muito  bom  dia,
obrigado, ou se já foi superado, mas fiquem à vontade.

SR. MARCOS PAULO PINTO CANDIAN: Saudações.

SRA. KELLY VALVASSOURA CORREIA:  Bom dia. Bom dia a todos, bom dia
vereador Higor Diego, obrigada por nos conceder a palavra; e, na sua pessoa, também
damos bom dia a todos os demais vereadores da Casa; secretários e secretárias que
estão aqui nessa audiência e os nossos... a população que está participando.

Da nossa parte, a gente quer parabenizar a secretária Alexandra pela condução
do trabalho, pelos estudos que foram realizados. A nossa contribuição foi justamente
para  pautar  um  processo  pela  legalidade,  um  processo  que  se  sustentasse
juridicamente, que viesse contribuir com a cidade — conforme todos os outros demais
secretários já falaram —, que viesse agregar, acrescentar nessa desburocratização,
facilitar  o  acesso  com  segurança,  com  responsabilidade,  para  não  também  ser
displicente; e eu acredito, eu acredito que o doutor Marcos também compartilha desta
mesma opinião que o trabalho foi muito bem executado, o PLC está muito robusto
nesse  sentido,  vem ao encontro  do  que a  gestão  pretende  para  a  cidade,  para  o
crescimento, de acesso.
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Então a gente só tem a agradecer por ter chegado esse momento. Obrigada.

SR. MARCOS PAULO PINTO CANDIAN: Aproveito para dizer também que não
só a respeito do PL, mas a própria emenda apresentada que traz bastante segurança
jurídica para o processo. Ela, inclusive, acrescenta a revogação expressa de alguma
legislação, de algumas disposições legais, que já não iriam ser compatíveis com esse
texto que está sendo apresentado.

Então o projeto nos parece muito bom, muito bem-feito, inclusive, com essa
contribuição da emenda que parece muito compatível com todas as suas disposições. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Obrigado ao Marcos e à Kelly,
representando o nosso secretário municipal de Justiça.

Levando  em  consideração  a  presença  dos  secretários  aqui  presentes,  eu
gostaria  também  de  passar  já  aos  vereadores  para  que  possam  fazer  o  seu
questionamento.

Começando com o vereador Cecílio Santos, tá vereador? O senhor tem algum
questionamento? Alguma observação? Fique à vontade, o senhor tem a palavra.

SR. VEREADOR CECÍLIO SANTOS: Obrigado, vereador Higor Diego. Mais uma
vez cumprimento a todas e todos.

Vereador,  o Conselho Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano  fez  um  parecer,
eles  sempre  são  muito  criteriosos  no  estudo,  na  verificação  da  lei  e  tem duas
considerações que eu queria perguntar aos secretários se está resolvido no projeto de
lei.  A  primeira eles fazem  questionamento em relação,  salvo engano  [ininteligível],
preposição  e  diz  o seguinte,  eles...  na  consideração  que  eles  fazem  [falha  na
transmissão] na nomenclatura, o projeto de lei “dispõe sobre a realização de eventos
do município de Campinas e dá outras providências”. Aí, eles fazem a observação que
esse “do município de Campinas” deveria ser “no município de Campinas”. Ele fala: se
trata de eventos da municipalidade e sim... Não se trata de eventos da municipalidade
somente  e  sim  de  eventos  na  municipalidade.  Então,  para  evitar  aí  algum
questionamento, alguma interpretação, talvez, incorreta. Queria esse esclarecimento.

No parágrafo seguinte, o Conselho também questiona, ele faz uma observação
sobre o § 4º do art. 7º, segundo o Conselho, não está referenciando ao item correto.

Então, eu queria esclarecimento sobre esses dois itens, vereador.

No mais, quero parabenizar também aí o esforço e importante que a legislação
seja  modernizada  e  possa  permitir  que  os  eventos  ocorram  em  Campinas  com
segurança e com tranquilidade.

Obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR HIGOR DIEGO:  Eu  vou  dar  sequência  nas
perguntas para que, depois, sejam respondidas, caso haja, todas de uma vez.

Então, eu acho que foi anotada. Muito bem observado, viu, vereador? Obrigado
pela contribuição.

Eu já passo a palavra ao vereador Arnaldo Salvetti.

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
11 de 25 C

M
C

T
R

A
20

22
00

00
8

Assinado com senha por HIGOR DIEGO RALLA.
Documento Nº: 167380-6475 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=167380-6475

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 10ª Audiência Pública de 2022, realizada em 8 de abril, às 9h06,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

Por gentileza, vereador, o senhor tem...

SR. VEREADOR ARNALDO SALVETTI:  Vereador Higor Diego,  eu não tenho
nenhuma consideração, dizendo que até o vereador Luiz Rossini já fez duas emendas
que foram muito, eu acho, que significativas, mas só um… mais um… só um contexto,
que a questão de alvará nas questões já das empresas que já existem alvará, que nem
o  “Expo  D.  Pedro”,  que  antigamente  tinha  que  tirar  vários  alvarás,  eu  quero
parabenizar isso ao prefeito Dário, porque isso foi um compromisso de campanha dele
e onde eu discuti muito com ele e ele está cumprindo.

Então, só quero parabenizar ele e dizer que ele cumpriu com aquilo que ele
colocou na campanha, onde a gente assumiu compromisso com os empresários de
Campinas e os empresários, tenho certeza, que daqui para frente vão ser tratados
como empresários. Tem que ter essa visão, empresário é empresário, mas a gente tem
que  dar  também  a  oportunidade  de  o  empresário  se  explicar.  Então,  eu  quero
parabenizar o prefeito.

No  mais,  parabéns  à  secretária  Caprioli que  fez  um excelente  trabalho;  ao
Andre, presidente da Setec; Adriana Flosi, que também ajudou muito nesse contexto;
e a Carol, que vem fazendo um excelente trabalho aí a frente da Secretaria, escutando
os empresários, que isso é muito importante.

O resto, muito obrigado.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO:  Muito  obrigado,  vereador
Arnaldo Salvetti, presidente do MDB Campinas, sempre atuante.

Vereador…  Antes  de  passar  a  palavra  ao  vereador  Luiz  Rossini,  só  uma
permissão,  a  vereadora…  –  a  vereadora  –  a  secretária  Alexandra,  ela  perguntou,
vereador Cecílio Santos, se o senhor poderia confirmar qual é o artigo da dúvida.

Secretária, é isso mesmo? Só para vocês já irem se organizando na resposta.

A senhora tem a palavra. Só para alinhar aí.

O som da senhora está desligado, secretária.

SRA. ALEXANDRA CAPRIOLI: Vamos lá.

Ele mencionou um dos artigos que existe uma dúvida, eu queria só confirmar
para que a gente possa fazer  a resposta adequada e aí  avaliar,  até com todos,  a
primeira sugestão que ele fez porque, apesar do nome do projeto dispor “sobre a
realização de eventos do município de Campinas e dá outras providências”, o art. 1º
comenta exatamente o que o  vereador Cecílio Santos falou,  “fica regulamentada na
forma desta Lei a realização de eventos no Município de Campinas”, porque o que a
gente quer é abarcar todo tipo de evento que acontece na cidade, aqueles que são da
municipalidade e aqueles que são da iniciativa privada. Então, eu deixo para quem
entende, que é a Secretaria da Justiça, que tem acompanhado de perto essa avaliação,
acho  que  é  uma avaliação,  apesar  do  texto  do  artigo  já  mencionar  eu  acho  que
sempre,  todas  as  colaborações  são  importantes.  Então,  se  o  senhor  puder  só
mencionar qual é, ler o início do artigo que o senhor está em dúvida para que a gente
possa adequadamente responder. 
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Muito obrigada. Vou passar a palavra.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Vereador Cecílio Santos, se o
senhor quiser já… para eles irem se preparando a resposta.

Claro, pois não, secretária, é o § 4o do artigo 7o, inclusive, o conselho aqui
mencionou. Então eles estão colocando isso. Diz assim o parágrafo que eles colocaram
aqui no parecer, no parecer do CMDU. 

O § 4o do artigo 7o não está se referenciando ao item correto, pois a duração de
90 dias está prevista no § 3o do artigo citado e não no § 5o, portanto, então, talvez o
correto seria § 4o, “caso o evento tenha a duração maior do que a validade do alvará
disposto  no  §  3o deste  artigo,  a  municipalidade  poderá  expedir  alvará  com maior
prazo”, então é essa a dúvida, se isso está sanado. É o entendimento do conselho que
também é uma dúvida minha. Frisando bem: é o § 4o do artigo 7o.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO:  Muito  obrigado,  vereador
Cecílio Santos, importante. 

Lembrando  que na condição de membro da Comissão de Legalidade aqui da
Câmara eu estou sendo relator desse projeto, então caso haja necessidade a gente já
pode colocar na relatoria as fundancias[sic] que o senhor apontar aqui também. Estou
à disposição, vereador, para a gente fazer junto se caso a gente ver a necessidade.

Eu passo a palavra ao vereador Luiz Rossini, do PV Campinas. Por gentileza. 

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: A quem eu não cumprimentei ainda, além da
Alexandra  Caprioli,  a  secretária  Carol,  o  presidente  da  Setec  André,  a  Kelly,  os
vereadores presentes. Primeiro, também cumprimentar pela iniciativa. 

Como o  vereador Cecílio Santos lembrou já na Comissão de Estudo sobre os
Impactos da Pandemia o segmento apresentou essa necessidade de adequação da
legislação e, não é o caso de facilitar, mas de tornar Campinas mais competitiva nesse
segmento de realização de eventos, já que Campinas tem essa característica de ser
uma cidade com eventos, principalmente empresariais, técnicos, científicos e culturais
que a gente quer expandir.

Então essa liberação, se o espaço de eventos já tem alvará, já está autorizado a
funcionar, essa não exigência de alvará a cada evento, exceto se houver mudanças nas
características, na estrutura do estabelecimento, já é uma grande avanço, atende a
expectativa dos produtores.

Mas eu queria fazer duas observações aqui, uma, aproveitar a secretária Carol.
Nós participamos de um evento do Conselho Municipal de Segurança e  ouvimos de
representantes de Consegs da cidade inteira, um problema que tem crescido na nossa
cidade que, de certa forma se relaciona a evento, que são principalmente chácaras em
que o proprietário — são chácaras, em tese, residenciais — aluga para eventos, festas,
aniversários e não há nenhum controle, não há nem obrigação, hoje nós não temos
uma legislação que organize e discipline isso, e isso acaba causando um transtorno
danado para a vizinhança.

Se seria o caso de a gente, ou nessa, ou em uma outra lei, aprofundar esse
assunto porque a gente excetua da exigência de alvará ou autorização eventos em
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residências particulares sem fins comerciais, em tese, se aluga, deveria ter o evento,
talvez na regulamentação posterior a gente possa disciplinar isso, para que isso não
seja um problema crescente na cidade.

Uma dúvida que me foi trazida também. No artigo 14, que fala “na fase de
consulta prévia prevista no artigo 13 será consultada a Setec e também a Secretaria
Municipal  de  Serviços  Públicos”,  eventos  em ambientes  públicos  houve  essas  duas
secretarias, mas no § 1o: “excetuam-se do disposto deste artigo os espaços públicos
cujas regras de utilização estão regulamentadas em legislação específica e sob a égide
da secretaria municipal competente.”

A pergunta que me fizeram é: qual lei é essa? Essa legislação específica que
excetua esse caso? Se seria o caso de mencionar nesse dispositivo a lei; e a outra
pergunta é: aqui a gente fala que tudo isso vai estar em um portal  da Prefeitura,
“Evento fácil”. Esse portal, ele já está elaborado? É possível colocar essas situações lá
para facilitar o entendimento e consulta?

Então essa é a pergunta que eu faço para a gente entender esse paragrafo
único, do artigo 14º. 

E o vereador Eduardo Magoga — é pena que ele não está na audiência pública
— ele trouxe uma preocupação que diz respeito ao anexo V, que fala da questão da
segurança,  que está lá  no anexo V,  uma obrigação — vou pegar  aqui  — que é a
autodeclaração referente aos usos de serviços de segurança: 

“Declaro que o evento fará uso de serviço de segurança caracterizado
como vigilância patrimonial, a ser prestado por empresa autorizada pelo
Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, observados os
requisitos da legislação aplicável ao caso”.

Porque alguns realizadores, produtores de evento, eles falam que eles têm, sim,
a segurança, mas não é a segurança patrimonial que exige a pessoa armada… Então,
essa exigência traria algumas complicações, dificuldades — e talvez o Vanderlei possa
até falar um pouco disso — para os eventos, talvez o caso de alterar esse dispositivo
do anexo V. 

É  óbvio  que  a  lei…  eu  fiquei  feliz  ao  ver  que  a  lei  exige  do  produtor,  do
realizador do evento, não só o aspecto da segurança, mas também a obrigação de
limpeza,  de  devolver  o  espaço,  principalmente  público,  em  condições  de  higiene,
sanitária, de limpeza.

Então é um grande avanço pelo que traz, mas esses dois pontos só que eu
queria ver se a gente consegue esclarecer melhor. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Vereador, muito obrigado, líder
de  governo,  vereador  Luiz  Rossini,  sempre  muito  atento,  inclusive,  o  senhor
apresentou emendas no projeto [falha do áudio] nas questões aí.

Na sequência, eu passo a palavra tão já superando as questões dos vereadores,
para  o  Vanderlei.  O  Vanderlei  também  sempre  muito  atento,  é  o  presidente  do
conselho municipal.

Então,  Vanderlei, por gentileza, o senhor tem algum questionamento sobre o

Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão
14 de 25 C

M
C

T
R

A
20

22
00

00
8

Assinado com senha por HIGOR DIEGO RALLA.
Documento Nº: 167380-6475 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=167380-6475

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 10ª Audiência Pública de 2022, realizada em 8 de abril, às 9h06,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

projeto? 

SR.  VANDERLEI COSTA:  Presidente,  é  como  já  foi  citado  por  todos  os
vereadores e secretários aqui presentes, o vereador aqui, vereador Luiz Rossini, ele se
posiciona  de  uma forma muito  interessante,  porque  nós  temos  duas  situações  de
eventos que ocorrem em Campinas, que são os eventos de ordem pública e os eventos
privados.

Eu sou representante dos eventos privados, onde eu citei no início da minha
fala  que nos últimos  anos Campinas recebeu dois  centros de convenções que  não
deixam os espaços... essas ferramentas que nós temos, além do aeroporto, além das
rodovias, enfim todo esse assunto que nós discutimos há muitos anos, que faz com
que Campinas seja um destino muito forte no Brasil para receber eventos. 

Essas ferramentas que nós temos… esses equipamentos que nós temos aqui em
Campinas, têm uma estrutura indiscutível, tenho certeza que todos que estão aqui,
vereadores,  secretários  conhecem esses equipamentos que eu estou falando; e  no
caso da população,  a população,  ela precisa de que esses equipamentos possam…
funcionem principalmente agora, pós-pandemia, para gerar emprego para todas essas
pessoas que ficaram aí dois anos com muita dificuldade.

A gente tem trabalhado há mais de quatro anos para implantação dessa lei,
fizemos  dezenas  de  reuniões  e  o  nosso  conhecimento  maior  aqui,  vereador  Luiz
Rossini,  está  destinado  aí  aos  eventos  privados,  apesar  que  juntamente  com  o
município nós [ininteligível] o Chefs na praça, que é um evento que em 2019 reuniu 25
mil pessoas na praça, ficamos com o propósito de realizar ele novamente agora em
julho no aniversário de Campinas.

Em reunião com o prefeito, com o antigo prefeito Jonas, e agora fomos muito
bem recebidos também pelo prefeito Dário, que foi secretário de Esportes e hoje, o
Vanin e nós [ininteligível] toda essa dificuldade para trazer os eventos, para realizar os
eventos em Campinas.

Na parte privada, toda essa necessidade, então vocês vejam, se você tem um
centro de convenções, vamos citar aqui, por exemplo, o Royal Palm Hall, foi construído
um viaduto para ter acesso ao espaço, todo esse centro de convenções aí que recebe
mais de 5 mil pessoas e que gera aí dezenas de empregos diretos e indiretamente,
além, além desse tributo para os [ininteligível] município, que é muito importante.

É um equipamento totalmente preparado, com corpo de bombeiro interno para
acompanhar toda a montagem. Semana que vem tem o show do Chitãozinho & Xororó
nesse espaço. Então, quem for em um evento desse vai verificar: corpo de bombeiro
do próprio local dando todo o aparato para a realização do evento; o responsável pela
organização do evento ele  é responsável  pelo lixo também, então esse lixo não é
depositado em qualquer lugar.

O  organizador  do  evento,  quando  não  é  de  Campinas,  ele  até  tem  uma
penalidade  que  a  gente  tem  tentado  melhorar  isso  na  lei.  Eu  não  sei  se  está
contemplado  isso,  mas  é  importante.  Hoje,  para  você  realizar  um  evento  em
Campinas, você tem que pagar antes sem saber o que você vai vender. Então, um
exemplo aqui, um show, quantas pessoas você vai ter no show? Não, não sei. Então,
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você já tem que pagar pelo número imaginário. Isso a gente precisa corrigir. Até acho
que a gente discutiu isso já, não sei se está na lei aí. Eu preciso verificar novamente.

É a mesma coisa quando você vende estandes para o evento. Então, você tem
patrocinadores, você tem cota de patrocínio, também tem uma burocracia grande que
a gente busca facilitar isso, porque os equipamentos em Campinas são muito bons,
além  de  todo  esse  projeto  aí  que  Campinas  tem.  É  uma  cidade  até...  citei
recentemente para o prefeito, uma cidade que teve um prêmio de cidade inteligente.
Mas, na parte de eventos a gente não é inteligente ainda. Porque, como foi citado pela
secretária,  é  um  setor  muito  amplo,  muito  forte,  grande  responsável  pela
movimentação da economia não só em Campinas mas no mundo, no mundo.

Esse novo projeto, vereadores, secretários, toda a população, ele vai corrigir o
anacronismo da lei anterior, conforme foi citado, que exigia aí que os locais que já
tinham alvará tivesse que solicitar.  Então, é um absurdo,  não é? Se você cria  um
espaço, você faz um viaduto, se você tem corpo de bombeiro presente no evento, por
que é que tem que tirar o alvará de novo? Então, é uma burocracia, vereador, que só
serviu – olha, é muito importante dizer isso – é uma burocracia que só serviu para que
surgissem os atravessadores, as pessoas que facilitam isso.

Então, a gente busca, dentro de uma audiência pública disso... dentro de uma
audiência pública, o máximo de transparência, não podemos ter gente para facilitar
isso. É por isso que a gente precisa que todo esse processo seja digital e a gente acabe
com os papéis porque, presidente, papel só serve para dar jeitinho, tem que ser tudo
por digital. Então você entra ali,  vai embaixo, você recolhe seu DARF e o seu evento
está liberado. 

Então é um projeto que vai corrigir esse anacronismo, corrigirá também, sobre
esse recolhimento — eu espero isso — dos produtores de eventos porque a maioria das
empresas de eventos privados estão fora de Campinas, então os organizadores são de
outros municípios e até de outro estado, ele não pode chegar em Campinas e pagar
antecipado sem saber o que ele está vendendo, é quase impossível isso. Você traz um
show, você traz uma corrida de rua, quantos participantes vão ter, Fernando? Não se
sabe.  Quantos  ingressos  vão  ser  vendidos?  Não  se  sabe?  Quais  são  as  cotas  de
patrocínio? Não se sabe.

Então é importante que município, assim como todo um processo comercial, de
início,  acredite  nesse  organizador,  nesse  produtor,  nessa  empresa,  e  tenha  um
cadastro positivo e um cadastro negativo. Porque é importante dizer que os eventos
repetem todos  os  anos,  então  aquele  mau pagador,  ele  não  volta  para  Campinas
porque ele vai estar ali com o nome dele como se fosse no SPC, dentro do nosso ISS.

Nós  não  podemos,  de  forma  nenhuma,  a  população  que  está  aqui  nos
acompanhando também… é uma lei  que  beneficia  muito  —  muito  —  a população,
principalmente,  vereador,  secretário,  aquela  população  de  baixa  renda,  aquela
população de pouco estudo. 

Então quando você fala aqui bares, restaurantes, gastronomia, hotelaria… Nós
empregamos, aqui em Campinas, boa parte dessa população do Ouro Verde e Campo
Grande, já comentei isso com presidente quando nós estivemos junto com o prefeito,
então  é gerar  mais  emprego para essa região.  A realização um evento de grande
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porte, além de movimentar toda essa mão de obra, aumenta essa arrecadação de
tributo,  estimula  esses outros setores:  turismo,  transporte,  gastronomia,  comércio,
indústria. Então, esse esclarecimento que faz-se necessário para uma audiência pública
e também para que os vereadores nos entendam aqui… 

É uma lei que, como eu citei no início, faz com que nós percamos eventos para
a concorrência, para as cidades vizinhas que têm uma proximidade com o aeroporto
também,  que  tem  equipamentos  que  comportam  10,  15,  20  mil  pessoas,  e  nós
tivemos na pandemia uma ocupação de 20% na hotelaria, 20%, então esses hoteleiros
sofreram muito com isso, e agora, já com a volta de eventos, nós já estamos beirando
60% de ocupação. Olha que interessante: mais eventos na cidade, aumenta a nossa
ocupação  média  dentro  da  hotelaria  e  obviamente  que  todos  os  setores  são
beneficiados.

Agradeço mais uma vez a palavra e passo a palavra. 

Obrigado, presidente.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  HIGOR  DIEGO:  Muito  obrigado,  senhor
Vanderlei Costa, presidente do Conselho, aqui, de Campinas, o Conselho Municipal de
Turismo. Muito obrigado, muito importante.

A Angélica também está presente com a gente. Eu mandei uma mensagem,
Angélica, uma mensagem aqui para o  chat, do bate-papo, se você puder responder
para a gente eu agradeço.

Sem mais perguntas dos vereadores e dos presentes aqui, eu gostaria de ler
uma mensagem que chegou de um cidadão através Portal da Câmara Municipal de
Campinas. Você, cidadão, que nos acompanha através do YouTube, da TV Câmara, das
redes sociais, você pode entrar no  site campinas.sp.leg.br, bem no início tem lá um
painel, um banner, que você pode escrever o seu comentário, fazer a sua pergunta, o
seu elogio ou reclamação. Tá bom? 

Então eu vou ler aqui. A primeira que chegou aqui é um elogio, na verdade, é
do senhor Alexandre: 

“Bom dia, vereadores e secretários. Sou Alexandre Leme, presidente do
Polo  Cervejeiro  da  Região  Metropolitana  de  Campinas.  Gostaria  de
parabenizar o trabalho realizado e reforçar a importância da  Lei para o
setor de eventos de nossa cidade. Será fundamental neste processo de
retomada,  girando  a  economia  local  e  gerando  empregos  diretos  e
indiretos.  Uma  das  principais  ferramentas  de  divulgação  da  cultura
cervejeira é a realização de eventos temáticos, fomenta o mercado e
promove as cervejarias artesanais da nossa cidade. Um grande avanço
para Campinas!”

Ok. Muito obrigado, senhor Alexandre. Ficam então consignados os elogios aos
secretários e vereadores que estão presentes, está bom?

Eu gostaria então de passar a palavra para a secretária Alexandra para que ela
possa responder as dúvidas ou encaminhar para quem a senhora achar necessário,
secretária.
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SRA.  ALEXANDRA  CAPRIOLI:  Eu  acho  que  é  só  importante...  Eu  vou
ponderar algumas coisas que foram faladas, mas é óbvio que a importância é enorme
da Secretaria de Justiça, que está acompanhando. 

Na  versão  que  eu  tenho….  Eu  até  peço  desculpas,  eu  não  localizei  essa
inconsistência do artigo 3º, então pode ser que na redação final que está na Câmara,
daí eu vou pedir para Kelly e o Candian fazerem o comentário e, é óbvio, a gente faz a
correção necessária se realmente a gente estiver remetendo o artigo incorreto. 

Quanto à ponderação das festas não comerciais, eu vou pedir depois o parecer
da Carol, mas a gente entende que, à medida que a chácara está sendo alugada, está
sendo cobrado o ingresso, elas não entram em nenhum tipo de isenção, eles teriam
que tirar o alvará. 

Mas nós sabemos também que muitas dessas festas são ilegais. Então eu acho
que a sugestão de fazer essa menção expressa, a necessidade de alvará em casos em
que se tratarem de chácaras acaba reforçando um fato que também surgiu muito na
pandemia,  onde  eles  buscavam  locais  onde  não  tivessem  tanta  visibilidade;  e  a
questão  da  responsabilização,  porque  também  quem  aluga  a  chácara  estaria
responsável, como a Carol falou. Então eu vou pedir até o parecer dela.

E eu vou até concordar, vereador Luiz Rossini, a ponderação que o senhor fez,
que foi questionamento do nosso vereador Eduardo Magoga, aqui nesses anexos, que
a gente tem de autodeclaração. A gente consultou tanto a Guarda Municipal, quanto o
secretário de Segurança Pública, e então isso foi  verificado por eles, mas eu, pela
experiência em vários eventos que eu trabalhei ao longo dos anos que eu estou aqui
na Prefeitura, muitos eventos de menor porte, são voluntários da própria comunidade
que  fazem  a  segurança,  que  garantem  a  segurança  de  bilheteria,  de  entradas,
inclusive, muitos deles que são profissionais da segurança, mas que naquele momento
estão ajudando a comunidade e fazendo isso de forma voluntária.

Então a minha sugestão e o meu questionamento, até no atendimento dessa
demanda, vai até em um pedido para o pessoal do Jurídico, se haveria a possibilidade
de a gente alterar a autodeclaração estabelecendo de eventos de grande porte, porque
aí de grande porte, é um evento que ele tem um impacto muito grande e se a gente
não faz a exigência de que o organizador tem que contratar uma segurança privada
regular, você onera o poder público na Guarda Municipal, na Polícia Militar, no Estado,
porque ele acaba tendo que fazer um papel que é do organizador de eventos.

Então eu acho que a gente pode, sim, refletir  essa mudança fazendo que a
autodeclaração envolva a questão da exigência de uma segurança privada em eventos
de grande porte, porque esses, sim, impactam, e eu acho que todos nós também não
queremos... E isso é muito importante, nós queremos trazer eventos qualificados para
a cidade. Eu acho que Campinas é uma cidade com tanta relevância que a gente pode,
sim,  escolher  eventos  que não gerem impactos negativos,  que a gente tenha que
mitigar depois.

Então eu acho que todo esse arcabouço da lei,  ele permite que os eventos
qualificados  tenham facilidade  da  entrada,  mas aqueles  que queiram fazer  errado,
como a própria Carol mencionou, ele vai ter a sanção exigida. Então, acho que é isso
que é importante.
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Então,  agradeço  as  contribuições  dos  vereadores  e  eu  acho  que  todas  as
ponderações são muito importantes para que a gente aprimore e deixe a lei, de fato,
com pleno entendimento e plena aplicabilidade. E acho que o último esclarecimento do
portal, ele já foi todo desenhado e ele estava sendo construído para ser uma solução
interna e aí, em reunião com o  Deinfo e até por deliberação do nosso prefeito, isso
está sendo feito uma adequação em uma outra plataforma muito mais robusta porque
a gente imagina que também o impacto nessa operação inicial  será muito grande,
então nós teremos uma fase de transição. Em um primeiro momento, uma nova lei,
porém aplicando o sistema antigo de entrada de alvará enquanto o portal está sendo
testado, para que a gente não tenha nunca um prejuízo no processo, então mas... o
objetivo é que durante esse ano a gente vá trabalhando com as duas formas até que a
plataforma esteja  bem segura  e  que  a  gente,  então,  migre  integralmente  para  a
plataforma, inclusive porque ela  vai  nos dar  estatísticas  –  todos nós  gostamos de
dados,  queremos  saber  quantos  eventos  exatamente,  quanto  de  público  a  gente
recebeu, qual é o impacto – e esse portal ele vai poder nos possibilitar avaliar tudo
isso.

Então, passo a palavra.

Muito obrigada, vereador.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, secretária.

Também gostaria  de  deixar  o  meu agradecimento  aqui  à  Patrícia,  que  está
fazendo a tradução de libras aqui da TV Câmara. Muito obrigado, Patrícia, você e a
toda sua equipe, deixando essa audiência sempre mais acessível. Está bom? Que Deus
abençoe  sempre.  Parabéns  pelo  lindo  trabalho  que  vocês  fazem. Está  bom? Muito
obrigado.

Eu  gostaria  também  de  agradecer,  então,  à  Angélica,  ela  é  do  Gestão  e
Controle, da Secretaria, também está aqui deixando a sua presença consignada, está à
disposição da secretária para qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado.

Então, passo a palavra, desde já, à Kelly ou ao Marcos, que representa aí, os
dois estão juntos aí, eles representam o secretário de Justiça, para poder responder à
questão e que assim couber.

Obrigado.

SRA. KELLY VALVASSOURA CORREIA: Obrigada, vereador.

Eu vou começar pelas questões que o vereador Cecílio Santos trouxe do parecer
aqui do CMDU, que nós nos debruçamos também sobre ele para poder avaliar e são
considerações muito interessantes.

A questão do dispositivo inicial ali da ementa, a gente entende superada porque
o art. 1º já diz e, depois, toda a lei fala que são eventos realizados no município, tanto
públicos, privados. Então, essa questão a gente entende superada.

A questão da remissão, que é feita no § 4º do art. 7º, também citado pelo
vereador, de fato há ali uma incorreção, a remissão correta é o § 3º e nós vamos
acatar e fazer essa correção.
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Os pontos que a secretária Alexandra trouxe também dos anexos, como ela
mesmo  disse,  esses  anexos  foram  trazidos  pela  equipe  técnica  e  havendo  a
necessidade, isso precisa ser, então, corroborado com essa equipe, com a equipe da
Guarda  especialmente.  Havendo  esse  consenso  da  equipe,  também  não  vemos
problema em alterar e deixar o mais claro possível.

Passo agora aos esclarecimentos  dos pontos  trazidos  pelo  líder  de governo,
vereador Luiz Rossini. Eu não tenho aqui dois especificamente, mas, antes disso, eu
gostaria  de  lembrar  que  essa  lei  ela,  claro,  traz  panoramas  gerais,  ela  será
regulamentada  e  nessa  regulamentação,  sim,  a  gente  vai  poder  pormenorizar  as
exigências, o que significa cada coisa. E digo isso já para esclarecer, quando ele fala ali
da questão da legislação específica de alguns espaços públicos, ele cita ali no art. 13, §
1º, o que é que foi pensado, o que é que foi discutido? Teatros, por exemplo, aqui eu
vou só dar o exemplo para esclarecer, mas, como eu disse, o decreto regulamentador
vai trazer isso de forma mais explícita. Então, é um espaço público, mas que não está
sob gerência da Setec, nem os serviços públicos, que são os dois grandes órgãos que
tratam dos espaços públicos, pela sua especificidade, é um espaço público que está na
gerência  da Secretaria  de Cultura,  então é desse espaço que estamos falando ali.
Neste caso, quem vai se manifestar é a secretaria competente, a secretaria que tem a
gestão daquele local.

A questão das festas residenciais,  foi  citado as chácaras.  Também foi  muito
discutido a ideia do projeto coibir esse tipo ocorrência. Também o decreto pode fechar
um pouquinho  esse  ângulo  dos  fins  residenciais  porque  a  ideia,  de  fato,  a  festa
residencial, do proprietário daquela casa, um aniversário da família e não a chácara
que eu disponibilizo para terceiros utilizarem, por isso também que tem previsões ali
para  que  o  proprietário  dessa  chácara,  de  qualquer  espaço,  mas  aqui  falando  da
chácara, se responsabilize, porque a partir do momento que ele aluga para uma festa,
e ele entende que é residencial, porque ali, a chácara, é dele, e  é  um aniversário,
alguma coisa desse tipo, mas que gera esse tamanho de dano, ele também vai ser
responsabilizado,  essa  é  a  ideia  que  também  pode  ser  melhor  esclarecida  nessa
regulamentação.

Acho que esses são os pontos principais e passo a palavra.

SR.  VEREADOR  LUIZ  ROSSINI:  Kelly,  a  questão  da  segurança,  essa
caracterização de exigir segurança com empresa de vigilância patrimonial registrada na
Polícia Federal. Me parece que grande parte das empresas de segurança, que oferecem
a segurança, não é patrimonial, até, assim, exigir uma segurança patrimonial armada,
por exemplo, eu acho que causa mais risco do que benefício. Então, só entender se a
nomenclatura, a terminologia colocada no anexo está adequada um pouco na linha do
que a secretária Alexandra falou. Acho que até o vereador Eduardo Magoga deve estar
entrando na reunião, que ele queria explicar melhor isso.

SR. MARCOS PAULO PINTO CANDIAN:  Olha,  respondendo a pergunta da
secretária Alexandra. É possível, sim, a alteração da redação se a secretaria entender
que essa alteração vai melhor esclarecer. É possível, sim, sem nenhum problema.

SRA.  KELLY REGINA VALVASSOURA CORREIA:  Vereador,  no  começo  da
minha fala também falei sobre isso, da questão do anexo, que a secretária Alexandra
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já trouxe essa possibilidade de alteração com a equipe,  que isso foi  pensado pela
equipe da Guarda, nesse foco da vigilância e da segurança, mas se não é esse, se a
redação não contempla o que eles quiseram, o que eles pretenderam, sim, é possível
fazer  a  correção,  e  se  for  causar  mais  prejuízo,  evidentemente  que  a  gente  vai
trabalhar para corrigir.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado.

Vereador Cecílio Santos, da mesma  forma, o vereador Luiz Rossini já fez sua
réplica. O senhor gostaria, também, se puder fazer a réplica?

SR.  VEREADOR  CECÍLIO  SANTOS:  Brevemente,  vereador  Higor  Diego.
Obrigado.

Estou esclarecido sobre as questões que já mencionei, mas me chegou uma
outra aqui, uma preocupação que chegou aqui que diz o seguinte:  “A lei regula os
eventos  privados.  Fico  na  dúvida  aqui  se  ao  querer  disciplinar  eventos  de  cunho
comercial, não limita ou inviabiliza eventos da cultura popular, de pequenos grupos,
coletivos, etc”. Então é um comentário que me chegou. Eu repasso à equipe para que
faça o esclarecimento. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Obrigado, vereador.

O secretário Fernando Vanin ergueu a mãozinha ali no chat. O senhor gostaria
da palavra?

SR. FERNANDO VANIN: Gostaria. Só para dar um… esclarecer, até mesmo
para contextualizar um pouco o que o vereador Luiz Rossini falou, da questão das leis
os locais.

Quando  a  gente  mencionou  “área  pública”,  a  gente  colocou  qualquer  área
pública. Então, o exemplo do esporte, uma lei antiga, de 66, que é a 2.876 [sic], que
ela regulamenta o uso das praças públicas… das praças de esporte,  desculpe, não
praça pública. E quando a gente fala, também, de espaço público, a gente está falando
de espaço público também estadual. Então temos locais na cidade… vou dar o exemplo
da Unicamp, se tiver um evento lá, lá tem umas regras de solo público deles, um deles
é até a questão da publicidade, que tem muita discussão com a Setec. Então, a gente
lá também é exigido o alvará de evento, dependendo do porte do evento, conforme a
legislação municipal, mas tem algumas características específicas de lá, a mesma coisa
teve no IAC, evento grande no IAC, teve uma corrida. 

Então tem alguns detalhes que não entram dentro desse escopo nosso, porque
é algo bem detalhado da legislação ou estadual ou então tem uma legislação específica
do espaço.

Só para deixar um pouquinho claro nesse sentido. Obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Obrigado, secretário.

Secretária, antes de passar a palavra para a senhora poder complementar a
dúvida do vereador, eu gostaria de ler mais duas dúvidas que chegaram através da
população, é muito importante a população participar. 
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Então, na verdade, já foram três mensagens, o que é bem legal, né? Porque a
nossa missão é fazer com que eles participem mesmo.

Então vamos lá. É do Renato Maniglia. 

“É sabido que as questões de perturbação do sossego assolam a cidade
de  Campinas.  A  região  abrangida  pelo  Conseg  Taquaral  tem  sofrido
enormemente com eventos privados e públicos, esses últimos ocorridos
na Lagoa do Taquaral com total desrespeito aos limites legais de ruído.
Com todo respeito, no PLC 99/2021 não há nenhuma proteção eficaz
contra  eventual  perturbação  do  sossego  decorrente  de  eventos.
Semelhante preocupação consta do parecer do CMDU. Deixar de exigir
alvará para eventos com menos de 200 pessoas é uma temeridade, pois,
permitirá a qualquer um fazer show aberto em terreno sem proteção
acústica.  Apenas  mencionar  o  dever  de  cumprimento  da  Lei  14011
também não é suficiente. Na minha opinião, esse projeto é um olhar da
perspectiva do empreendedor e não tem nenhuma consideração com o
pagador  de  impostos  residente  na  cidade.  Minha  pergunta  é:  o  que
poderá  fazer  o  cidadão  incomodado  com  um  evento  que  gere
perturbação do sossego?  E  se  houver  reclamação  de  moradores  com
relação à perturbação do sossego decorrente de um evento, quais serão
as penalidades aplicáveis  ao produtor/proprietário? Quem fiscalizará e
autuará os infratores em caso de desrespeito, durante um evento, da Lei
14011?”

E a segunda pergunta no mesmo sentido é do Markus Nydegger.

“O que será feito para garantir que eventos não ultrapassem os limites
de decibéis  estipulados pela norma NBR 10.151, tanto em ambientes
fechados  ou  abertos,  como  por  exemplo  a  Lagoa  do  Taquaral?  Este
último local tem se tornado uma fonte de problemas para os vizinhos
devido sucessão de eventos com bandas ao vivo. A quem os cidadãos
deverão recorrer?”

Li e concordo com os termos de uso para o envio de perguntas as audiências
públicas. E aí ele respondeu sim aqui.

Beleza.  É  isso  aí.  Então  ficam  consignadas  essas  duas  perguntas  — muito
obrigado. É importante deixar a população participar também.

Secretária, pois não. Alexandra…

SRA. ALEXANDRA CAPRIOLI:  Vamos lá. Eu queria dividir em duas partes,
que são duas coisas bem importantes.

Primeiro  eu  vou  responder  ao  vereador  Cecílio  Santos e  até  reforçar  o
comentário do Fernando sobre as regulamentações específicas que a Kelly também já
teceu comentários, mas um dos locais muito importantes que recebem eventos da
cultura popular e que a gente estimula que aconteçam é a Estação Cultura, que tem
um regramento específico, mas em um sentido até de facilitação, justamente vem o
procedimento, porque todos os eventos que são de interesse público, eles... quando
tramitam no âmbito dessa nova lei legislação, muitas vezes eles eram eventos de um
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porte que não era grande, que não gerariam impacto e, no entanto, eles eram —
vamos dizer — punidos, por ter que ter o mesmo procedimento que um evento que
tivesse dez mil pessoas. 

Então o intuito é dar pesos diferentes e até facilitar a entrada dos eventos de
menor porte, inclusive, ficando alguns deles isentos, como foi comentado. Então eu
acho que nosso intuito é estimular e de maneira nenhuma dificultar.

E é lógico que quando a gente analisa,  estuda,  a  gente sempre olha sobre
vários pontos de vista e a gente espera, vereador, que a gente tenha contemplado,
porque para a gente esses eventos da manifestação popular, e muitos deles acontecem
em espaços públicos, a maioria deles acaba acontecendo em espaços públicos, então
para que eles estejam estimulados.

Quero  aqui  até  fazer  uma  menção  justa  a  um  trabalho  que  a  Setec  tem
realizado para adequar suas tabelas, todo mundo sabe a dificuldade que a gente tinha
de custos que eram cobrados para realizar eventos em espaços públicos, muitas vezes
inviabilizando a realização. Eu fui uma lutadora, junto com o Fernando, a gente tem
um trabalho muito de parceria. Mas, acho que é muito importante também reconhecer
esse esforço que foi feito para adequar os custos, porque a gente não quer inviabilizar,
mas eu acho que é muito justo ao usar um espaço público que o uso do espaço público
seja mitigado através dos custos que são cobrados. Então, quero aí fazer esse elogio
ao trabalho que a Setec fez e que já está publicado e já está sendo aplicado a partir
dessa promulgação da lei, isso ficará bem mais claro.

E aí, eu preciso, assim, fazer uma ponderação aqui,  é uma reflexão que eu
quero colocar compartilhando com os vereadores e com todos os secretários que estão
aqui. O Taquaral é um parque público da maior importância e, como tal, ele também
merece disponibilizar para a população eventos de qualidade e tudo o que a gente tem
tentado  fazer  é  justamente  trazer  esses  eventos  para  a  população.  Quando  um
produtor solicita um espaço público, ele passa por um crivo de muitas coisas – depois
a Carol do Urbanismo pode mencionar – porque a exigência é muito grande e também
nas nossas secretarias toda vez que o Fernando realiza uma corrida e toda vez que nós
apoiamos algum evento. Então, ele adequadamente paga todas as taxas e assina a
ciência dele sobre as legislações vigentes.

O que eu não posso concordar é que, de fato, aquilo não é, o Taquaral… o
Parque Taquaral ele é um parque público e, como tal, tem que atender ao interesse
público. Então, a gente receber em um evento 10[mil], 15 mil pessoas que estão lá
ouvindo um som de qualidade, podendo desfrutar sem nenhum custo. Esses eventos
não são cobrados. Se ele quiser consumir, aí é do desejo dele, mas se ele quiser fazer
um piquenique e levar a comida dele, ele tem todo um aparato do evento, segurança,
[ininteligível] paga pelo produtor. E eu não posso concordar quando se diz que todos os
eventos excedem o limite. Inclusive, isso foi objeto de uma reunião realizada nessa
semana, aqui no meu gabinete, com a Secretaria de Esportes, Secretaria de Segurança
Pública, Urbanismo, por quê? Porque nós percebemos que existe, sim, uma demanda
da  sociedade  civil,  mas  muitas  vezes  essa  demanda  vem...  a  pessoa  baixa  um
decibelímetro no celular e faz uma medição que não é adequada.

Então, nós, sim, quero aqui, de compromisso – viu,  vereador Higor Diego? –
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colocar  acho  que  a  Câmara  participando  conosco  desse  processo  porque  nós
precisamos  ter  a  certeza  e  nós  queremos,  como  poder  público,  termos  a
responsabilidade e responsabilizarmos os produtores para que eles adequadamente
façam isso.

Agora, o que eu digo é que no ano antes da pandemia nós realizamos um laudo
com um engenheiro que é especializado e lá foi verificado que o evento não trazia o
impacto diferenciado daquele que já tem no Taquaral e esse laudo foi encartado em
um processo aberto pelos moradores com o Ministério Público que posteriormente foi
encerrado.

Então,  eu  sou  muito  a  favor  de  que  a  gente  saiba,  consiga  conviver
adequadamente. Eu só não acho que a gente possa coibir eventos que se a gente vir o
impacto que eles causam positivo economicamente no local, na possibilidade de gerar
entretenimento, que são eventos gratuitos.

Então, eu só quero fazer essa ponderação e pedir ajuda desta Câmara para que
a gente paute esse assunto, chame todos os lados, mas que a gente faça isso com
seriedade, como eu acho que nós temos feito. 

Todos os finais  de semana que a gente tem evento,  nós recebemos muitos
questionamentos e eu quero dizer que nós estamos atentos; e os produtores assinam,
eles se responsabilizam, mas eu acho que a gente tem que fazer isso com todo o
cuidado.

A lei de eventos, ela não sobrepuja as leis federais que estabelecem, na NBR, o
limite, mas eu acho que a convivência é o mais importante, queremos conviver.

Eu atendi por mais de dez vezes, pessoalmente, lá  in loco, os moradores da
associação e as pessoas que militam, inclusive, fazendo esse contato com o produtor.

Então eu quero aqui me colocar à disposição, vereador, que se a gente puder
pautar isso, a gente fará de forma responsável, porque eu acho que o que a gente
quer  são  os  espaços  públicos  ocupados  com  qualidade,  mas  convivendo
adequadamente como todo mundo deseja. Uma cidade que saiba receber o evento,
mas adequadamente e respeitar o morador, que é o nosso desejo.

Então agradeço a oportunidade de fazer essa intervenção, porque ela é... Os
questionamentos  são  oportunos,  mas  eles  também  tem  que  estar  dentro  de  um
contexto. 

Então passo a palavra e agradeço a oportunidade. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR HIGOR DIEGO: Obrigado, secretária.

Antes de encerrar aqui, nós já estamos com 1h30 de audiência pública, creio
que superamos todos os processos  legais.  Gostaria  de agradecer  mais  uma vez a
secretária Alexandra Caprioli;  o secretário Vanin, da Secretaria de Esporte; a Kelly
também… Deixa eu ler  tudo aqui para não esquecer. Então vamos lá: a secretária
Alexandra Caprioli, pela Secretaria de Cultura e Turismo; Carolina Baracat, Secretaria
Municipal de Planejamento e Urbanismo; Fernando Vanin, o secretário municipal de
Esportes; o Vanderlei  Costa,  presidente do Conselho Municipal  de Turismo; Marcos
Paulo, que é assessor da Secretaria Municipal de Justiça; a Kelly Regina, assessora da
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Secretaria Municipal de Justiça também; o Eros, que é diretor da Secretaria Municipal
de Cultura; e o Gabriel também, diretor da Secretaria Municipal de Cultura.

O vereador Arnaldo Salvetti,  muito obrigado pela presença;  vereador Cecílio
Santos, agradeço também a presença e o nosso líder de governo vereador Luiz Rossini,
está bom?

Para  finalizar  aqui,  acredito  que  tiramos  todas  as  dúvidas  relacionadas  ao
projeto e ao cumprimento com o papel fundamental da audiência pública, que é dar
publicidade à matéria e também ouvir os vereadores e a população.

Dessa forma — está bom? — eu dou como encerrada; agradeço a presença da
Adriana Flosi, que já está, secretária, preparada para a nossa próxima audiência que
começa em breve.

Então nós teremos mais duas audiências públicas ainda, está bom? Mas vamos
parar cinco minutinhos para tomar uma água, um café e dar início na nova audiência
pública.

Muito obrigado a todos e a todas, que Deus abençoe e até a próxima. Declaro
por encerrada esta audiência pública. 

– Audiência encerrada às 10 horas e 29 minutos.

[fim da transcrição]

Higor Diego

PRESIDENTE
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