
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

(CONSOCIAL)

Ata da Segunda Reunião Ordinária Realizada em 07 de dezembro de 2011

No dia sete de dezembro de dois mil e onze, às dez horas da manhã, na Cidade de 
Campinas,  no quarto andar  da Prefeitura Municipal  de Campinas,  na Sala  Azul,  foi 
realizada a segunda reunião da Comissão Organizadora da Consocial, com os objetivos 
de aprovar a Ata da reunião do dia 02/12/2011, aprovar o regimento interno, discutir a 
composição  final  dos  membros  da comissão  organizadora,  informar  os  trabalhos  da 
subcomissão de comunicação, bem como a definição do local da Conferência e, por fim, 
informar sobre o evento do dia 20/12, no salão vermelho do Paço Municipal. Estavam 
presentes na reunião, Sr. André Laubenstein Pereira, Secretário de Gestão e Controle, 
Sra. Ana Camila Miguel, Assessora da Secretaria de Gestão e Controle, Sr. Frederico 
Sequeira Scopacasa, assessor da Secretaria Municipal de Gestão e Controle, Sr. Éder 
Cláudio  Foga,  Coordenador  de  Sistema  e  Informação  da  Secretaria  de  Gestão  e 
Controle,  Sra.  Giovana  Cocetti,  Coordenadora  Administrativo  e  de  Expediente  da 
Secretaria de Gestão e Controle, Sr. Márcio Vinícius Jaworski de Lima, representante da 
Associação  dos  Procuradores  do  Município  de  Campinas,  Matheus  Mitraud  Júnior, 
representante  da  Secretaria  Municipal  de  Assuntos  Jurídicos,  Sr.  Milton  Bridi, 
representante  da  ACI,  Sr.  Andery  Nogueira  de  Souza,  representante  da  Ordem dos 
Advogados do Brasil, Sr. Luciano Barbosa, representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil,  Sr.  Tiago  Lira,  representante  do  Instituto  Voz  Ativa,  Sr.  Ricardo  Brandt, 
representante da Coordenadoria de Comunicação, Sr. Edivan Guimarães, representante 
da  Associação Cultura  Cigana,  Sra.  Sandra  C.  Da Silva,  representante  do  Conselho 
Municipal de Saúde, Sra. Michèle Veloso Stoffel Barbieri, Diretora do Departamento de 
Controle Preventivo da Secretaria Municipal de Gestão e Controle e Sr. José Antônio de 
Moraes Neto, representante da Associação dos Auditores Fiscais de Campinas. O Sr. 
André Laubenstein deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos e passou 
ao  item  01  da  pauta  que  consistia  na  aprovação  da  Ata  da  reunião  anterior.  Por 
unanimidade  aprovou-se  a  ata,  depois  de  lerem  e  assinarem.  Posteriormente  foi 
apontado a necessidade de incluir mais um membro na subcomissão de licitação, sendo 
este o representante da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Passando ao item 
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dois, que dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno, o Sr. André informou que foi 
realizada as modificações da última reunião e este foi enviado por e-mail para todos os 
membro da Comissão. Todos acordaram e o regimento foi aprovado por todos e será 
publicado no Diário Oficial do Município. Passou-se, então, ao item três da pauta, sobre 
a  composição  final  dos  membros  da  Comissão  Organizadora,  sendo  esta:  I  - 
Representando o Poder Público Municipal: a) Coordenadoria de Comunicação, sendo o 
Titular  o Sr.  Otávio Augusto Antunes da Silva,  sendo o seu Suplente o Sr.  Ricardo 
Brandt; b) Secretaria de Gestão e Controle, sendo seus titulares Sra. Michèle Veloso 
Stoffel  Barbieri  e Sra.  Ana Camila Miguel,  e seus suplentes,  Sr.  Frederico Sequeira 
Scopacasa e Sr. Éder Cláudio Foga; c) Secretaria de Assuntos Jurídicos, sendo o seu 
titular,  Matheus  Mitraud  Junior,  e  seu  suplente,  Sr.  Rodrigo  Guersoni;   II  - 
Representando a Sociedade Civil: a) Ordem dos Advogados do Brasil, seu titular, Sr. 
Andery  Nogueira  de  Souza,  e  seu  suplente  Sr.  Luciano  Barbosa;  b)  Associação 
Campineira de Imprensa, sendo seu titular, Sr. Paulo Renato de Barros Fernandes, e seu 
suplente, Sr. Milton Severino Bridi; c) Associação Civil de Defesa do Meio Ambiente 
Instituto Jequitibá,  sendo o seu titular  José Luis  Vieira  Müller,  e  sua suplente,  Sra. 
Tereza Penteado; d) Associação dos Procuradores Municipais de Campinas, sendo seu 
titular, Sr. Márcio Vinícius Jaworski de Lima, e seu suplente, Sr. Edson Villas Boas 
Orrú; e) Associação dos Auditores Fiscais de Campinas, sendo o seu titular, Sr. José 
Antônio  Moraes  Neto,  e  seu  suplente,  Sr.  José  Moacir  Fiorin;  f)  Movimento  Voto 
Consciente, sendo o seu titular, Sr. José Antônio Golfetto da Silva, e seu suplente, Sr. 
Marcus Vinícius da Silva; g) Instituto Sócio-Cultural Voz Ativa, sendo o seu titular, Sr. 
Tiago  Lira,  e  sua  suplente,  Sra.  Marcela  Dias  Moreira;  h)  Centro  de  Educação  e 
Assessoria  Popular  (CEDAP),  sendo  seu  titular,  Sr.  Jorge  Luiz  de  Oliveira,  e  sua 
suplente,  Sra.  Edith  Aparecida  Bortolozo;  III  –  Representando  os  Conselhos:  a) 
Conselho Municipal da Saúde, sendo a sua titular, a Sra. Sandra Caldeira da Silva, e sua 
suplente, a Sra. Neide Aparecida de Faveri Alves. Foi exposto pelo Sr. André, que o 
representante do Voto Consciente informou que a sua presença só seria possível se as 
reuniões da Comissão viessem ocorrer antes das 10 horas ou após às 17 horas,  por 
motivo de trabalho. Todos concordaram com a mudança, ficando certo que as demais 
reuniões acontecerão as sextas-feiras, a partir das 17 horas, na sala azul, do 4º andar da 
Prefeitura. Prosseguiu-se para o Item quatro da pauta, no qual foi relatado pela Sra. Ana 
Camila os trabalhos desenvolvidos pela subcomissão de comunicação, que reuniu-se no 
dia 05/12/11, às 14h30, com a presença do Sr. Paulo (ACI), Sr. Milton Bridi (ACI), Sr. 
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Tiago Lira (Voz Ativa),  Sra. Tereza Penteado (Resgate Cambuí), Sr. Müller (Instituto 
Jequitibá), Sra. Ana Camila (SMGC) e Sr. Ricardo Brandt (Coord. Comunicação). Nesta 
reunião  discutiu-se  o  Plano  de  Comunicação  para  a  palestra  do  dia  20/12,  ficando 
responsáveis pelo  Site o Sr. Brandt e a Sra. Camila, e responsável pela divulgação na 
Rádio Educativa e no mailing da imprensa da RMC, o Sr. Brandt. Discutiu-se ainda a 
possibilidade de enviar uma carta junto ao holerite do 13º salário (dia 16/12) e inserir 
uma página no microcomputador ao fazer logon, além do envio de e-mail institucional a 
todos  os  servidores,  ficando o Sr.  Brandt  responsável  por  estas  providências.  O Sr. 
Müller  ficou  responsável  por  levantar  os  e-mails  dos  conselheiros  e  das  entidades 
municipais  para  a  realização  da  divulgação.  Já  para  os  dias  da  Conferência  (26  e 
27/01/2012) serão confeccionadas faixas (entrada de terminais de ônibus e principais 
ruas e avenidas), cartazes (serão colocados em postos da ACIC,  igrejas, ônibus e postos 
de saúde) e flyers com distribuição em diversos pontos. O Sr. Brandt irá verificar o 
quantitativo e a forma de distribuição utilizados na campanha PRF para nos basearmos, 
além de verificar a possibilidade de conseguir tendas de informações e distribuição dos 
folders.  Na semana anterior à Conferência a Coordenadoria de Comunicação tentará 
realizar campanhas em rádio e jornal impresso na mídia paga.  O Sr. Ricardo Brandt 
solicitou  a  palavra  e  expôs  que,  neste  ano,  deverá  ocorrer  apenas  ações  de  mídia 
espontânea, pois não há recursos para confecção de material pago para a divulgação da 
CONSOCIAL. Para o ano que vem, haverá recursos para cerca de quinhentos cartazes, 
até 1000 flyers e 20 faixas. Em relação ao seminário do dia 20/12, foram confirmadas as 
seguintes  presenças:  representante  da  CGU/SP,  representante  da  AMARRIBO  e 
representante do Instituto Ethos, além do Secretário Municipal de Gestão e Controle. A 
apresentação do secretário de Gestão e Controle foi sugerida pelo Sr. Tiago Lira, o qual 
expôs que grande parte da população não sabe das ações positivas que a secretaria vem 
implementando no município.  Foi discutida,  também, a  hipótese de ser enviado um 
convite para o Juiz eleitoral de Campinas e para o MCCE, ficando os representantes da 
OAB responsáveis por estes convites. Após estes informes, o Sr. André comunicou que 
recebeu resposta do Presidente da Câmara Municipal disponibilizando o Plenário para a 
realização da  Conferência  Social.  Posteriormente,  o sr.  André  solicitou  o  início  das 
atividades das subcomissões, ficando os horários das reuniões da seguinte forma: dia 14 
de dezembro, quarta-feira, na Secretaria de Gestão e Controle, às 14 horas, reunião da 
subcomissão da comunicação, às 15 horas, reunião da subcomissão da metodologia, e às 
16 horas, reunião da subcomissão de infraestrutura. Não havendo mais assuntos a serem 
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tratados,  o  Senhor Presidente  da Comissão,  André Laubenstein,  encerrou a  presente 
reunião às onze horas, agradecendo a presença de todos e determinado a lavratura desta 
Ata, que após aprovada na próxima reunião será assinada por Sua Senhoria e por mim, 
Giovana Cocetti, que secretariei esta reunião.
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