
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL DA I CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

(CONSOCIAL)

Ata da Quarta Reunião Ordinária Realizada em 04 de janeiro de 2012

No dia quatro de janeiro de dois mil e doze, às dezessete horas, na cidade de Campinas, 
no quinto andar da Prefeitura Municipal  de Campinas,  na Sala do Sr.  Secretário de 
Gestão  e  Controle,  foi  realizada  a  quarta  reunião  da  Comissão  Organizadora  da 
Consocial, tendo como pauta: item 01 - aprovar as atas da segunda e terceira reunião; 
item 02 - apresentar o novo Coordenador de Comunicação Sr. Wilson José; item 03 - 
informar sobre  as  mudanças  na portaria  devido a  alteração de  membros;  item 04 - 
informar  e  discutir  sobre  o  segundo seminário  pré-conferência  que  ocorrerá  no  dia 
dezessete de janeiro, no salão vermelho do paço municipal e sobre reunião que deverá 
acontecer com conselheiros e secretários; item 05 -  deliberar sobre a proposta da ACI a 
respeito de locação de espaço para a Consocial; item 06 -  informar sobre o local de 
realização da Consocial (Estação Cultura), bem como o agendamento de visita para o 
dia 05 de janeiro, às 15 hs; item 07 - deliberar sobre a participação da APAMAGIS na 
comissão organizadora. Estavam presentes na reunião, Sr. André Laubenstein Pereira, 
Secretário de Gestão e Controle, Sra. Ana Camila Miguel, Assessora da Secretaria de 
Gestão e Controle, Sra. Giovana Cocetti, coordenadora administrativo e de expediente 
da Secretaria de Gestão e Controle, Sr.  Andery Nogueira de Souza, representante da 
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  Sra.  Berenice  Francisco,  representante  da 
Coordenadoria de Comunicação,  Sr.  Edivan Guimarães, representante da Associação 
Cultura Cigana, Sr. Jorge Luiz de Oliveira, representante do CEDAP, Sr. Milton Bridi, 
representante da ACI,  Sr. José Luis Vieira Müller, representante do Instituto Jequitibá, 
Sr. Márcio Vinicius Jaworski de Lima, representante da APMC, Sr. José Antonio de 
Moraes Neto, representante da AFISCAMP, Sr. Tiago Fernandes de Lira, representante 
do Instituto Voz Ativa, Sr. Matheus Mitraud Junior, representante da SMAJ, Sra. Neide 
Aparecida de Faveri Alves, representante do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Bruno F. 
Lazaretti,  representante do DECOM-Publicidade,  Sra.  Kelly R.  Valvassoura Correia, 
representante do SMAJ, Sra. Maria Celeste Piva, representante do Instituto Jequitibá, 
Sra. Darci da Silva, representante da SMCAIS. A Sra. Ana Camila Miguel deu início 
aos trabalhos agradecendo a presença de todos. Em seguida, informou que a presente 
reunião foi convocada para acertar as pendências ocorridas por causa das mudanças na 
Prefeitura Municipal de Campinas, principalmente no Departamento de Comunicação. 
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Foi aprovado por todos os presentes que as atas das reuniões anteriores serão enviadas 
por e-mail e que a aprovação ocorrerá, portanto, na próxima reunião. Devido ao atraso 
do Sr. Wilson José, Coordenador de Comunicação, inverteu-se a pauta, transferindo os 
itens  02  e  03  para  o  final  da  reunião.  Foi  apresentando  o  Sr.  Bruno,  servidor  do 
Departamento de Comunicação, o qual cuidará dos assuntos relativos à publicidade da 
Consocial. O Sr. Bruno afirmou que já recebeu a requisição dos materiais que serão 
necessário à divulgação, afirmando que irá realizar as cotações e orçamentos, enviando, 
posteriormente,  para  aprovação  do  Sr.  Wilson  José,  Coordenador  de  Comunicação. 
Passando ao quarto item da pauta,  a  Sra.  Ana Camila Miguel  informou que no dia 
Dezessete  de Janeiro  de Dois  Mil  e  Doze,  será realizado o segundo seminário pré-
conferência,  sendo  que  a  subcomissão  de  comunicação  indicou  nomes  de  alguns 
palestrantes,  os  quais  serão  contatados  pela  Sra.  Ana  Camila.  Algumas  pessoas 
indicaram  o  nome  do  Sr.  Roberto  Romano,  professor  da  Unicamp,   para  ser  o 
palestrante. Porém, foi levantada a questão de qual o tema que será abordado e aprovou-
se o tema “Transparência, Acesso à Informação e Controle Social”, portanto, a palestra 
do  Sr.  Roberto  Romano  ficaria  para  um  segundo  momento  quando  a  temática 
abrangesse a temática “ética”. O Sr. Wilson José chegou neste momento, justificando 
seu atraso devido a reuniões com o Sr. Prefeito. O Sr. André Laubenstein apresentou o 
Sr. Wilson à Comissão, cumprindo o item 02 da pauta. O Sr. Müller solicitou a palavra e 
pediu  para  que  fosse  incluída  na  pauta  a  discussão  sobre  a  regionalização  da 
Conferência. Todos aprovaram a proposta. O Sr. Müller aproveitou que estava com a 
palavra  e  questionou  o  Sr.  Wilson  José  sobre  a  demora  da  resposta  de  quatro 
documentos que foram protocolados na Câmara, na época em que o Exmo. Sr. Prefeito 
era presidente da Casa, e que até hoje não foram respondidos. O Sr. Müller disse ainda 
estar preocupado com a falta de estrutura que a prefeitura tem disponibilizada e com o 
atraso nos trabalhos. O Sr. André relatou os últimos fatos ocorridos e as insatisfações 
levantadas. Como resposta, o Sr. Wilson informou que já conversou com o Sr. Müller e 
que os protocolados não foram enviados na época em que ele estava na câmara, mas sim 
quando  da  gestão  do  atual  presidente,  Thiago  Ferrari.  Ressaltou,  ainda,  que  os 
documentos não foram respondidos por falhas burocráticas, e não por motivos pessoais. 
Após os esclarecimentos, o Sr. André pediu que retornassem para a pauta da reunião, 
sendo  solicitado  a  urgência  da  aprovação  dos  materiais  de  publicidade  para  que  a 
divulgação possa ser iniciada. Ficou certo que a divulgação da Conferência será feita 
pela Coordenadoria de Comunicação. O Sr. Wilson informou que está sendo realizado o 
levantamento da mídia, e também, vai solicitar o apoio total do efetivo da comunicação 
para  ajudar  na  divulgação.  O  departamento  de  Comunicação  ficou  de  realizar  um 
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orçamento na rádio e na TV para a propaganda da Conferência. Em jornais, foi proposto 
que seja contatado o Jornal Metro, para realizar uma parceria, solicitando que o Flyer da 
Conferência seja distribuído juntamente com o jornal Metro. O Sr. Bruno informou que 
até o dia 06/01 receberá o valor das faixas, e informou também que a própria empresa 
contratada  para  a  confecção  pode  realizar  a  instalação  nos  locais  indicados.  A 
subcomissão  de  comunicação  deverá  se  reunir  para  escolher  os  locais  que  serão 
instaladas  as  faixas.  Voltando  ao  item  03  da  pauta  foi  informado  que  ainda  será 
escolhido o Titular e o Suplente do Departamento de Comunicação.  O representante da 
OAB  solicitou  que  não  ocorra  atraso  nas  portarias  com  os  novos  nomes  dos 
representantes de comunicação. Passando ao item 05 o Sr. André esclareceu que a ACI 
apresentou uma proposta de aluguel de uma sala e de realização de outros serviços, 
como  palestras  e  conferências  livres  e  virtuais,  para  a  Consocial,  no  valor  de  R$ 
17.000,00. A proposta foi rejeitada pelos membros da comissão, pois a Administração já 
está disponibilizando uma sala para a Consocial, bem como está promovendo as etapas 
preparatórias em acordo com a estrutura já disponível. O Sr. André Laubenstein também 
esclareceu que a Administração está com recursos orçamentários escassos e questionou 
sobre o funcionamento da sala cedida no terceiro andar para a Consocial, se não estava 
mais liberada e se o espaço não era suficiente. Os membros da comissão que utilizam a 
sala  informaram que  há  certos  problemas,  como o  telefone  que  só  realiza  ligações 
internas, e que não há acesso à sites de redes sociais, como o facebook, impossibilitando 
o acesso à página da Consocial no referido sítio. Foi lembrado pelo Sr. André, que a 
utilização do espaço físico,  bem como do computador e telefone devem respeitar as 
regras da Administração Pública, portanto, o mais indicado seria ser feito um regimento 
estabelecendo as  regras.  E,  também,  sendo necessário  marcar  cada  ligação feita  no 
telefone.  Em seguida passou-se ao item sugerido pelo Sr. Müller, regionalização da 
Consocial,  questão que já vinha sido discutida,  inclusive com membros da CGU. O 
intuito  da  regionalização  é  incentivar  a  participação  de  municípios  da  Região 
Metropolitana que ainda não convocaram suas etapas municipais e também fortalecer a 
Conferência  nos  municípios  que,  mesmo já  tendo convocado,  queiram participar  da 
Regional. Por concordância de todos a Conferência deverá ser modificada de Municipal 
para  Regional,  para  tanto,  será  necessário  oficializar  a  CGU.  O  Sr.  Guimarães  se 
colocou à disposição para contatar os demais Municípios da RMC para convidá-los a se 
juntarem na nossa Conferência. Foi levantada a hipótese de ser remarcada a Conferência 
dos dias 26 e 27 de janeiro, para os dias 25 e 26 de fevereiro ou 03 e 04 de março, com 
o  intuito  de  possibilitar  uma  melhor  organização  da  Conferência  Regional.  Todos 
concordaram. Será prioridade a data de março, mas a Sra. Ana Camila alertou que isso 
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não  será  possível,  pois  as  etapas  municipais  e  regionais  não  podem ultrapassar  30 
(trinta)  dias  de  antecedência  à  Etapa  Estadual.  Mesmo  assim,  solicitaram que  haja 
questionamento à CGU e a CGA/SP para certificar se é possível a mudança. Na hipótese 
de não ser mesmo possível a realização em março, a data será 25 e 26 de fevereiro de 
2012. Quanto ao local de realização, o Sr. Wilson sugeriu a realização da Conferência 
no  Colégio  Culta  à  Ciência,  devido  à  ótima  estrutura  que  o  local  oferece.  Todos 
concordaram. Ficou acertado que o Sr. Wilson entrará em contato com a Diretora do 
Colégio, pois há um bom relacionamento com ela. No entanto, caso o Colégio não seja 
liberado, a Estação Cultura é a  prioridade.  A Câmara Municipal  de Campinas ficou 
excluída das hipóteses de local para a Conferência, devido a falta de estrutura de salas 
disponíveis. Sendo a terceira hipótese de local alguma Faculdade de Campinas. O local 
da Conferência deverá ser definido no prazo de 10 dias, para não atrasar o material de 
divulgação. Passando ao último item da pauta, todos concordaram com a ampliação da 
comissão  organizadora,  através  da  participação  dos  magistrados  da  Comarca  de 
Campinas,  indicados  pela  APAMAGIS  (segmento  sociedade  civil).  Por  fim,  ficou 
definida a data da próxima reunião, que será no dia onze de janeiro de dois mil e doze, 
às 17 horas, na Sala Milton dos Santos, no décimo nono andar do Paço Municipal de 
Campinas.  Não  havendo  mais  assuntos  a  serem  tratados,  o  Senhor  Presidente  da 
Comissão, André Laubenstein Pereira, encerrou a presente reunião às dezenove horas e 
cinquenta minutos, agradecendo a presença de todos e determinado a lavratura desta 
Ata, que, após aprovada, será assinada por Sua Senhoria, por todos os presentes, e por 
mim, Giovana Cocetti, que secretariei esta reunião.

Ana Camila Miguel _____________________________________________________

Andery Nogueira de Souza _______________________________________________

André Laubenstein Pereira _______________________________________________

Berenice Rosa Francisco _________________________________________________

Bruno F. Lazaretti_______________________________________________________

Edvan Ramos Guimarães ________________________________________________

Darci da Silva __________________________________________________________

Giovana Cocetti ________________________________________________________

Jorge Luiz de Oliveira___________________________________________________

José Antônio de Moraes Neto _____________________________________________

José Luis Vieira Muller __________________________________________________
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Kelly R. Valvassoura Correia_____________________________________________

Maria Celeste Piva ______________________________________________________

Matheus Mitraud Junior _________________________________________________

Márcio Vinicius Jaworski de Lima_________________________________________

Michèle Veloso Stoffel Barbieri ___________________________________________

Milton Bridi ___________________________________________________________

Neide Aparecida de Faveri Alves __________________________________________

Tiago Fernandes de Lira _________________________________________________

Paulo Renato de B. Fernandes ____________________________________________

Wilson José ____________________________________________________________
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