
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

(CONSOCIAL)

Ata da Terceira Reunião Ordinária Realizada em 16 de dezembro de 2011

No dia dezesseis de dezembro de dois mil e onze,  às dezessete horas, na cidade de 
Campinas,  no quarto andar  da Prefeitura Municipal  de Campinas,  na Sala  Azul,  foi 
realizada a terceira reunião da Comissão Organizadora da Consocial, com os objetivos 
de  informar  a  respeito  das  reuniões  das  subcomissões  ocorridas,  informar  sobre  os 
trâmites de inscrição dos participantes da conferência, informar sobre os materiais de 
divulgação e patrocínios/apoio conseguidos para a confecção dos materiais, informar 
sobre  a  tenda  de  divulgação,  realizar  o  agendamento  das  próximas  reuniões  das 
subcomissões e finalizar a portaria de designação dos membros da COMU. 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,  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,  Sr.  Luciano Barbosa, representante da Ordem dos Advogados do Brasil,  Sra. 
Marcela  Moreira,  representante  do  Instituto  Voz  Ativa,  Sr.  Otávio  Antunes, 
representante  da  Coordenadoria  de  Comunicação,  Sra.  Berenice  Francisco, 
representante da Coordenadoria de Comunicação,  Sr. Edivan Guimarães, representante 
da  Associação  Cultura  Cigana,  Sra.  Michèle  Veloso Stoffel Barbieri,  Diretora  do 
Departamento de Controle Preventivo da Secretaria Municipal de Gestão e Controle, Sr. 
Jorge  Luiz  de  Oliveira,  representante  do  CEDAP,  Sr.  Paulo  Renato  Fernandes, 
representante da ACI, Sr. José Antônio Golfetto da Silva, representante do Movimento 
Voto Consciente e Sr. José Luis Vieira Müller, representante do Instituto Jequitibá. O Sr. 
André Laubenstein deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos e dando 
boas  vindas  aos  novos  membros  representantes  do  CEDAP e  do  Movimento  Voto 
Consciente. Em seguida, informou a respeito do andamento da Comissão para os  novos 
membros  e  lembrou  a  todos  os  membros  sobre  a  realização  do  seminário  de  pré-
conferência que irá se realizar no próximo dia vinte de dezembro de dois mil e onze. 
Por  conseguinte  passou  ao  item um da  pauta  que  consistia  nos  informes  sobre  as 
reuniões realizadas pelas subcomissões. A Sra. Ana Camila Miguel, da subcomissão de 
comunicação, informou que foi conseguido um material  da CGU para ser distribuído 
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no seminário, tais como revistas, cartilhas, folders e cartazer. Informou também que já 
está no ar o site da Conferência dentro do Portal da Prefeitura de Campinas, contendo as 
informações necessárias e disponibilização dos documentos da CONSOCIAL. Informou 
também que no computador de todos os servidores municipais está aparecendo uma tela 
de informe sobre a Consocial e sobre o seminário do dia 20/12 e informou ainda que 
foram  enviados  e-mails  a  todos  os  servidores  municipais,  a  todos  os  conselhos 
municipais  e  grande  parte  dos  conselheiros  e  também  aos  municípios  da  Região 
Metropolitana e algumas autoridades da região informando sobre a Consocial e sobre o 
seminário.  Em relação  ao  seminário  do  dia  vinte  de  dezembro,  a  Sra.  Ana  Camila 
informou que já estão confirmados os nomes da Sra. Lizete Verillo da AMARRIBO, o 
Sr. Matias Rath do Instituto Ethos e o Sr. Márcio Sobral da CGU para palestrarem. O 
representante da OAB, Sr. Andery, informou que entrou em contato com o MCCE para 
convidá-los a enviar um representante para discutir a temática de corrupção eleitoral, 
porém que ainda não confirmaram participação. O Sr. Andery ainda informou que a 
OAB tem, em âmbito estadual, uma comissão de ética na política e que também gostaria 
de  convidá-los  a  participar  da  Consocial,  proposta  que  foi  aprovada  por  todos  os 
membros da comissão. O Sr. Müller, representante do Instituto Jequitibá pediu a palavra 
e  informou  sobre  a  realização  da  Conferência  de  Artur  Nogueira,  a  qual  teve  a 
oportunidade de participar. O Sr. Müller também propôs que fosse discutido sobre a 
possibilidade de transformar a Conferência municipal de Campinas em uma conferência 
regional com os municípios da região, proposta que foi aprovada por todos. A Sra. Ana 
Camila informou sobre os procedimentos para alterar o formato da conferência, sendo 
eles,  basicamente,  alterar  o  decreto  municipal  e  alterar  a  composição  da  comissão 
organizadora,  incluindo,  entre  seus  membros,  representantes  dos  outros  municípios. 
Ficou acordado que a questão será colocada para discussão no seminário do dia 20/12 
entre os municípios que estiverem presentes. O Sr. Müller pediu a palavra novamente 
para informar que iniciou uma conversa com o representante da CGU-SP, Sr. Márcio 
Sobral, a respeito do Projeto de Lei de instalação da Controladoria Geral do Município, 
iniciativa que foi elogiada por todos os membros da COMU e ressaltou a importância de 
se discutir na Consocial os projetos em andamento na prefeitura de Campinas que estão 
buscando melhoria nos modelos de gestão e controle atualmente existentes. O Sr. André 
Laubenstein, passou, em seguida, para os informes da subcomissão de metodologia que 
discutiu em sua reunião o procedimento nos dias de realização da conferência, seguindo 
a proposta federal, que será o seguinte: Dia 26/01/2012 haverá o credenciamento dos 
participantes, a Solenidade de abertura, o Painel de contextualização do texto-base, a 
discussão nos Grupos de Trabalho para cada eixo temático que terá coordenadores e 
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facilitadores conforme nomes pré-definidos pela subcomissão,  quais sejam: Eixo I  – 
Manuella Ribeiro Maia e  Ricardo Matheus como coordenadores e  os membros Ana 
Camila Miguel e Éder Foga como facilitadores;  Eixo II – Secretária Darci da Silva 
como coordenadora e os membros Guimarães e Tiago Lira como facilitadores; Eixo III 
–  Sr.  Ari  Fernandes  como  coordenador  e  os  membros  Müller  e  Berenice  como 
facilitadores;  Eixo  IV  –  Secretário  André  Laubenstein  como  coordenador  e  os 
representantes da AFISCAMP, ACI e APMC como facilitadores. Haverá também neste 
dia a Inscrição de candidaturas para delegados. No dia  27/01/2012 haverá a Plenária de 
Orientação,  a  Eleição  dos  delegados  para  a  Etapa  Estadual  e  a  Priorização  das 
Diretrizes, e, por fim, haverá uma Plenária Final/encerramento. O procedimento e os 
nomes indicados foram acordados e aprovados por todos e a descrição detalhada da 
metodologia será enviada por e-mail aos participantes. Diante dessa metodologia, foi 
apontada a necessidade de alterar o local da Câmara para a Estação Cultura, pois na 
Câmara Municipal não há estrutura suficiente para a formação dos Grupos de Trabalho. 
Neste  sentido,  já  foi  enviado  ofício  ao  Secretário  de  Cultura  e  ao  Secretário  de 
Educação  solicitando  o  espaço  da  Estação  Cultura  e  as  salas  do  Ceprocamp, 
respectivamente. Houve questionamento sobre a hipótese de perder a transmissão da TV 
Câmara que aconteceria se a conferência fosse realizada no Plenário da Câmara, a Sra. 
Marcela Moreira, então, informou que existe a possibilidade de transferência do recurso 
para a Estação Cultura. Nesse sentido, o Sr. André Launbenstei ficou de verificar com o 
Presidente da Câmara esta possibilidade. Passando para o item dois da pauta o Sr. André 
informou que já está disponível no site http://www.campinas.sp.gov.br/governo/gestao-
e-controle/consocial/ o formulário de inscrição para os interessados em participar da 
conferência  e  pediu  para  que todos os  membros da COMU ajudem a divulgar  esta 
informação. Em seguida tratou-se sobre o item três da pauta que diz respeito sobre o 
apoio de algumas entidades que foi conseguido para confeccionar alguns materiais de 
divulgação. O Sr.  Müller e a Sra.  Tereza Penteado conseguiram apoio das entidades 
Instituto  Jequitibá  e  Movimento  Resgate  Cambuí  para  financiar  a  confecção  das 
pastinhas  de  materiais  a  serem  entregues  para  quem  realizar  a  inscrição  para  a 
conferência  e  para  a  confecção de  algumas  faixas  e  banners.  Foi  colocado para  os 
membros da COMU aprovarem o apoio e, por consenso, foi deliberada a permissão para 
a  confecção  dos  materiais,  contendo,  inclusive,  o  logo  das  referidas  entidades.  Em 
seguida passou-se ao item quatro da pauta, no qual foi informado que haverá nos dias 
antecedentes ao seminário uma tenda de divulgação que informará sobre o seminário e 
sobre a conferência, bem como realizará inscrições. Nos dias 17 e 18 de dezembro a 
tenda ficará no Centro de Convivência e nos dias 19 e 20 ficará no Paço Municipal. Se 
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voluntariaram para o trabalho o Sr. Müller e o Sr. Guimarães. Passando ao Item cinco, 
marcou-se  as  seguintes  datas  de  reuniões:  Subcomissão  de  Infraestrutura,  dia 
21/12/2011  às  10  horas;  subcomissão  eleitoral,  dia  09/01/2012,  às  17  horas;  e 
Subcomissão  de  comunicação  no dia  21/12/2011  às  14  horas.  O item 06 da  pauta, 
finalização da portaria de designação dos membros da COMU, não pode ser discutido 
devido à ausência de alguns membros na reunião. Não havendo mais assuntos a serem 
tratados,  o  Senhor Presidente  da Comissão,  André Laubenstein,  encerrou a  presente 
reunião  às  dezoito  horas  e  trinta  minutos,  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.

Ana Camila Miguel _____________________________________________________

Andery Nogueira de Souza _______________________________________________

André Laubenstein Pereira _______________________________________________

Berenice Rosa Francisco _________________________________________________

Edvan Ramos Guimarães ________________________________________________

Frederico Sequeira Scopacasa ____________________________________________

Giovana Cocetti ________________________________________________________

Jorge Luiz de Oliveira___________________________________________________

José Antônio Golfetto da Silva ____________________________________________

José Luis Vieira Muller __________________________________________________

Luciano Barbosa _______________________________________________________

Marcela Moreira _______________________________________________________

Michèle Veloso Stoffel Barbieri ___________________________________________

Otávio Antunes _________________________________________________________

Paulo Renato de B. Fernandes ____________________________________________
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