CONCIDADE – CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS
COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANO DIRETOR
ATA DA 14ª. REUNIÃO ORDINÁRIA
Data: 28 de junho 2017
Horário: 16:30
Local: Sala Arquiteto Lobo (19o. andar da Prefeitura)
PRESENTES:  Claudia Oliveira (Minha Campinas)
Walquiria Sonati (Gabinete do Prefeito)
Marcelo Caneppele (Assoc. Proprietários Vale das Garças)
Gilberto Vicente de Azevedo Jr. (CIESP)
Justificativas de Ausência: Jarbas Cardoso (CTI Renato Acher), Ernestina Oliveira PROESP.
Ausentes sem justificativa: todos os demais membros da comissão não indicados acima.
1.  A coordenadora da comissão, Claudia esclareceu que as atas referentes às reuniões
do dia 10 e 24 de Maio e 14 de junho, estão pendentes, porque a comissão ficou ausente
de secretário nessas últimas reuniões, e ela está responsável de fazer as atas, disse que
devem concluí-las até o final da próxima semana e encaminhar por email para a comissão
para que todos possam ler e aprovarmos nas próximas reuniões.
2. Claudia informou que o secretário nomeado na comissão, o Giovanni, está se
dispensado da função de secretário da comissão por falta de tempo e perguntou se
alguém gostaria de ocupar esse lugar. Nenhum conselheiro se manifestou interessado. A
mesma disse que pode continuar relatando as reuniões, mas que conta com a ajuda dos
participantes, para que seja um relato colaborativo, visto que as vezes se torna
complicado, coordenar e relatar ao mesmo tempo.
3. Foi apresentado aos conselheiros pela coordenadora o pedido de aprovação pela
comissão de um Ofício requerente que protocolos já realizados pela sociedade civil e
não atendidos, seja novamente reforçado pela Comissão. O conteúdo se refere a
disponibilização das bases de dados do Sistema de Informação Geográfica (SIG), ou do
inglês Geographical Information System (GIS), pela Prefeitura Municipal no site oficial do
Plano Diretor para que o cidadão tenha acesso aos mapas em resoluções de qualidade.
O pedido de protocolar o ofício via Comissão de Participação teve aprovação unânime
pelos conselheiros.
4. A coordenadora perguntou se os conselheiros gostariam de se reunir no mês de julho,
visto que o Concidade está em recesso neste mês, mas sugere que pelo menos se faça
uma reunião. Sugere que seja no dia 19 de julho. A proposta foi aceita pelos presentes,
reunião agendada.

5. A coordenadora apresenta sugestão de calendário para o segundo semestre do ano,
sugerido os dias 09 e 30 de agosto, 13 e 27 de setembro, 11 e 25 de outubro, 08 e 29 de
novembro. Proposta aceita pelos conselheiros. O cronograma deve ser enviado aos
membros da comissão e divulgado no site do Plano Diretor.
6. A coordenadora pergunta o que os participantes acham que a comissão deveria
propor de trabalho, além do acompanhamento no Plano Diretor.
7. Walquiria acha que a Comissão deveria estudar e debater o Plano de Habitação, esse
é um ponto que não foi discutido pelo pleno e é baixa a participação nessa discussão.
8. Claudia diz que conteúdo havia sido proposto debater na outra comissão, comissão de
desenvolvimento urbano, diz que temos que pensar se não estamos fugindo do tema da
participação.
9. Marcelo acha que a Prefeitura deveria fomentar a cultura da participação, ter um
trabalho permanente de fortalecer as bases, as comunidades e lideranças nos bairros.
10. Walquiria explica que isso é complicado, diz que o OP (Orçamento Participativo) fez
isso, eles davam inclusive lanche e investiu no governo itinerante, foi uma política do Dr.
Hélio, ex prefeito. O prefeito Jonas deixou isso mais livre, criou a Secretaria do
Orçamento voltado para a participação e deixou aberto aos Conselhos Municipais. A
intenção foi não interferir na sociedade civil.
11. Tereza relata que existe patrulha no Conselho da Cidade, não temos acesso aos
conselheiros, falta comunicação entre a gente e somos boicotados.
12. Claudia: o que todos falaram é legal, mas acho que tem uma discussão que antecede
a tudo isso, acha que antes da comissão discutir qual o tipo de trabalho é necessário,
deveria se ouvir mais os outros conselheiros, a gente não sabe e não tem ideia do que
eles pensam, qual é a expectativa do conselho em relação a comissão, tínhamos que
saber isso. Depois discutimos o que fazer baseado nas respostas da maioria. Sugeriu
fazer uma pesquisa com perguntas aos conselheiros para alinhar essas expectativas.
13. Marcelo e Walquíria concordaram em fazer essa perguntas aos conselheiros. Claudia
e Marcelo ficaram de elaborar quais tipos de perguntas seriam enviadas para o
Conselho. Gilberto estava ausente neste momento e Tereza não se opôs. Sugestão foi
aprovada pela maioria presente.
Nada Mais. Claudia Oliveira, coordenadora e relatora.

