
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TRANSCRIÇÃO  DA  4ª  AUDIÊNCIA  PÚBLICA  DE  2022,  REALIZADA  PELA
COMISSÃO DE  FINANÇAS E  ORÇAMENTO EM 23  DE  FEVEREIRO,  QUARTA-
FEIRA,  ÀS  16H48,  EM  AMBIENTE  VIRTUAL,  POR  MEIO  DO  SISTEMA  DE
DELIBERAÇÃO  REMOTA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  CAMPINAS,  PARA
DEBATER O SEGUINTE PROCESSO:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) Nº 20/2021, PROCESSO 233.684, DE
AUTORIA DO SENHOR ZÉ CARLOS, QUE “DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO
DAS  DATAS  DE  VENCIMENTO  DOS  ALVARÁS  DE  FUNCIONAMENTO  DOS
ESTABELECIMENTOS AFETADOS PELA PANDEMIA DE COVID-19”.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 4ª Audiência Pública de 2022, realizada em 23 de fevereiro, às 16h48,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

Legenda:

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

-- interrupção da fala

Aviso:

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

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

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

[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR JUSCELINO DA BARBARENSE:  Boa tarde a
todos. Boa tarde, presidente Zé Carlos,  vereador Carlinhos Camelô. Boa tarde, Luiz
Rossini, Marcelo da Farmácia, nossos colegas. Boa tarde a todos. Obrigado aí por estar
nos acompanhando nessa audiência pública.

Informar que as pessoas que quiserem participar, vai aqui o  WhatsApp, (19)
3736-1397, ou pelo site da Câmara, clicar no banner que está na página inicial.

Boa tarde. Boa audiência a todos.

Estamos  dando  início  a  essa… a  Comissão  de  Finanças  e  Orçamento,  hoje,
23/02/2022, “nos termos do inciso VI do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Campinas cumulado com o Ato da Mesa nº 07/20 e com o Ato da Mesa nº
01/2022, Audiência Pública, a se realizar no dia 23 de fevereiro de 2022, quarta-feira,
às 16h30, em Ambiente Virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota, para
debater o seguinte Processo:

Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 20/2021, Processo 233.684, de autoria
do senhor Zé Carlos, que ‘dispõe sobre a prorrogação das datas de vencimento dos
alvarás de funcionamento dos estabelecimentos afetados pela pandemia de Covid-19’.”

Com a palavra,  o  nosso  presidente,  autor  do  projeto,  Zé Carlos.  Por  favor,
presidente.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Boa tarde, presidente  Juscelino da Barbarense,
vereadores  que  participam  dessa  audiência  pública:  vereador  Carlinhos  Camelô,
vereador Luiz Rossini e também o Marcelo da Farmácia, que está compartilhando aí o
computador do vereador Luiz Rossini.
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Meus amigos, esse PLC ele trata da seguinte… ele dispõe sobre a prorrogação
da data de vencimento dos alvarás de funcionamento dos estabelecimentos afetados
pela pandemia da Covid-19. Todos nós sabemos que Campinas não é diferente dos
outros lugares, estamos passando ainda por um momento de pandemia. Se a gente
analisar  que  o  DU,  que  é  quem  trata  dos  alvarás,  ele  está...  recentemente,  eu
conversando com a secretária de Urbanismo, a senhora Carol(F) Baracat, ela nos disse
que tinha mais da metade, 60% dos funcionários afastados por conta do Covid-19 ou a
própria pessoa, o próprio funcionário ou alguém da família e, portanto, a pessoa tem
que ficar em quarentena no mínimo lá dez dias.

E aí, o que é que acontece? Esses alvarás vão vencendo e a pessoa vai até o
DU, não tem condições de renovação desses alvarás e aí a Prefeitura vai lá e multa
porque não conseguiu renová-lo em tempo hábil. E as atividades contempladas nesse
projeto,  as  atividades  elas  seriam  bares,  restaurantes  e  atividades  correlatas;
academias; clubes esportivos e sociais e gestões de instalações de esportes (quadras
poliesportivas); igrejas e templos religiosos. Aí, o vereador Paulo… – que foram as
atividades mais atingidas por conta da pandemia que ainda sofrem os impactos, certo?
–  e  depois,  o  vereador  Paulo  Gaspar  fez uma  emenda  aditiva  que  acrescenta  os
seguintes estabelecimentos ao PL: barbearias e salões de beleza; comércio varejista e
atacadista; escritórios e estabelecimentos correlatos.

Eu, da minha parte, eu não vejo nenhum problema desses estabelecimentos
serem acrescentados aí nesse PLC. E no que tange ao aspecto legal da norma, o PLC
20/2021 não incorreu em nenhuma inconstitucionalidade, não possuindo nenhum vício
que macule seu objetivo, conforme estudo jurídico realizado pela Coordenadoria de
Apoio às Comissões.

Por fim, o PLC 20/2021 recebeu parecer favorável do CMDU, Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano, que propôs que essa determinação de prorrogação se
estenda a uma gama maior de atividades comerciais,  é por isso que talvez que o
vereador Paulo Gaspar acrescentou aí essas atividades.

E  também  eles  querem  ainda  uma  prorrogação  [ininteligível] atividades
comerciais, como por exemplo, as atividades de eventos, de encontros e festas, hotéis,
lojas  e  locações  de  roupas,  e  outras  fantasias  para  festas,  englobando  todas  as
atividades que foram afetadas pela pandemia. Esse é o intuito do nosso projeto.

Agora,  se  algum vereador  quiser  aí  estender  para  mais  atividade,  como  o
vereador Paulo Gaspar o fez, para mim não tem problema nenhum. Eu acho que é um
reconhecimento pelo momento difícil por que passa nossa economia, e nada mais justo
do  que  você  prorrogar  a  data  de  validade  desses  alvarás.  Eles  não  incorrem em
nenhum risco, não é inconstitucional,  eles todos têm a sua obrigatoriedade normal
junto à Prefeitura.

Então, eu solicito aqui que a Comissão de Finanças e Orçamento aprove esse
projeto  da  maneira  que  ele  está  e,  caso  tenha  que  fazer  algum tipo  de  emenda,
acrescentando aí mais algum tipo de atividade, os vereadores têm essa autonomia
para fazê-lo.

Era  isso,  senhor  presidente  vereador  Juscelino  da  Barbarense,  vereador
Carlinhos Camelô, vereador Marcelo da Farmácia e também líder do governo, vereador
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Luiz Rossini. Era essa a minha fala, e eu espero que a comissão aprove esse projeto,
PLC 20/2021.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JUSCELINO  DA  BARBARENSE:  Obrigado,
presidente vereador Zé Carlos.

Com a palavra os nossos vereadores. O vereador Luiz Rossini tem algo a dizer.

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: Vereador Juscelino da Barbarense, presidente
da Comissão de Finanças e Orçamento, que preside essa audiência pública; vereador
Zé Carlos, presidente da Casa, autor do projeto de lei.

Apenas para dizer o seguinte: a pandemia criou um regime de excepcionalidade
na cidade, afetou vários setores de atividade. Eu acho que é normal a gente buscar
adequar  a legislação para,  em caráter excepcional,  também abrir  e flexibilizar,  por
exemplo,  a  validade dos alvarás,  para não prejudicar  ainda mais  várias  empresas,
várias entidades que foram afetadas já duramente pela pandemia.

Então, eu acho que é uma iniciativa importante, porque em situações extremas
como essa, merece também ações de excepcionalidade, como essa que o vereador Zé
Carlos propõe.

Eu  só  queria  perguntar  se  as  escolas  de  educação  infantil  estão  incluídas
também nesse rol. Se estiverem, parabéns. Senão, a sugestão é fazer uma emenda
para  incluir  essas  escolas  também.  Parabéns,  vereador,  pela  iniciativa,  pela
sensibilidade.

Vereador Zé Carlos.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JUSCELINO  DA  BARBARENSE:  Obrigado,
vereador Luiz Rossini.

Vereador Carlinhos Camelô.

SR.  VEREADOR CARLINHOS CAMELÔ: Boa tarde,  senhor  presidente.  Boa
tarde, vereador Zé Carlos, líder de governo, vereador Luiz Rossini, vereador Marcelo da
Farmácia, a todos que nos assistem. 

Eu também gostaria aqui de parabenizar o vereador Zé Carlos pela iniciativa.
Sabemos aí, pós-pandemia, a dificuldade das pessoas, e também a dificuldade do DU
para essa renovação desses alvarás.

Muitas  das  pessoas  estão  trabalhando  offline,  algumas  afastadas,  então
sabemos a dificuldade de tudo isso aí.  E, de imediato,  o vereador Zé Carlos aí  já
colocou essa questão da prorrogação dos alvarás. 

Também parabenizo aí o vereador Paulo Gaspar, por ter também acrescentado,
que eu falo que tem que valer para vários aí, como o vereador Luiz Rossini também
falou das escolinhas, que eu acho legal. 

Gostaria, também, se tivesse incluído aí, os supermercados, essas questões.
Então, se tiver contemplado… se não tiver, a gente faz uma emenda aqui no projeto
também para contemplar a questão dos supermercados.

E aí, mais uma vez, parabéns ao  vereador Juscelino da Barbarense, que tem
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conduzido essas sessões de audiência pela Comissão de Finanças, fica essa a minha
sugestão. E, com certeza, sou favorável, como membro da comissão, sou favorável,
sim, a esse projeto.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JUSCELINO  DA  BARBARENSE:  Obrigado,
vereador Carlinhos Camelô. 

Vereador Marcelo da Farmácia. Gostaria de falar, vereador Marcelo da Farmácia?

SR. VEREADOR LUIZ ROSSINI: O  vereador Marcelo da Farmácia deu uma
saída aqui. Mas ele também apoia a iniciativa.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Eu quero fazer uma fala ainda, presidente, se me
permite.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JUSCELINO  DA  BARBARENSE:  Fique  à
vontade, presidente.

SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Vereador Carlinhos Camelô, está aqui, comércio
varejista  e  atacadista,  que  corresponde  ao  supermercado  e  grandes…  mercado
pequeno,  mercados  grandes,  varejistas,  atacadistas,  está  tudo  incluso  no  projeto;
então, eu acho que se algum outro vereador quiser fazer algum tipo de emenda, fique
à vontade, o projeto é da Casa, não é só deste vereador.

Eu  acho  importante  aquilo  que  o  vereador,  líder  do  governo,  vereador  Luiz
Rossini,  disse,  é  importante  que  a  gente  tenha  consciência  daquilo  que  o  nosso
comércio, serviços…  passaram por momentos tão difíceis, e passam ainda. Porque a
Prefeitura, se vocês forem andar em todos os andares, vocês vão ver que tem pessoas
afastadas por conta dessa pandemia, então atrasa, quando a pessoa vai lá procurar às
vezes não é atendido, então, nada mais justo do que fazer esse adiamento, vamos
dizer assim, não é uma coisa definitiva, mas que neste momento de pandemia esses
alvará possam ser estendidos para mais tempo a partir de seu vencimento.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JUSCELINO  DA  BARBARENSE:  Obrigado,
presidente vereador Zé Carlos, mas eu também quero parabenizá-lo, presidente, pela
iniciativa, um projeto meritório, um projeto importantíssimo sem dúvida nenhuma.

E também gostaria de colocar, e eu também sugeri — parabéns, também, ao
vereador Paulo Gaspar pela emenda —, eu acho que, na minha opinião, poderíamos
liberar para todos, o alvará, mesmo porque ainda hoje tivemos aqui uma audiência
pública com o secretário de Finanças e, graças a Deus, a Finanças da Prefeitura está
ótima,  então,  pelo  primeiro  há  décadas  está  positivo,  não  vai  fazer  falta  essa
arrecadação dos alvarás para a Prefeitura, no meu entendimento. Então acho que seria
o momento importante de a gente, inclusive, atender a todos os comércios da cidade,
poderia ter um pouquinho… porque o tanto que essa pandemia judiou da população em
todos  os  sentidos,  nada  mais  justo  ter  um  projeto  desses,  vereador  Zé  Carlos.
Parabéns, você está de parabéns pela iniciativa, eu acho que eu também gostaria de
deixar essa… vou tentar fazer essa emenda para a gente conseguir liberar para todos.

Mas era isso.

Tem  mais  alguém,  algum  participante?  Tem  alguém  que  mandou  alguma
pergunta? Eu acho que não apareceu ninguém.
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SR. VEREADOR ZÉ CARLOS: Não, acho que não.

SR. PRESIDENTE VEREADOR JUSCELINO DA BARBARENSE: Não apareceu
ninguém.

Então, era isso.

Muito obrigado a vocês. Parabenizar a todos pelo projeto. E um grande abraço a
todos.

Que Deus nos abençoe.

– Audiência encerrada às 17 horas.

[fim da transcrição]

Juscelino da Barbarense

PRESIDENTE
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