CONCIDADE – CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS
COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

ATA DA 15ª. REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 19 de julho 2017
Horário: 16:30
Local: Sala Arquiteto Lobo (19o. andar da Prefeitura)
PRESENTES: Claudia Oliveira (Minha Campinas)
  Marcelo Caneppele (Assoc. Proprietários Vale das Garças)
Convidada: Maria Cabral (Resgate Cambuí)
Justificativas de Ausência: Walquiria Sonati (Gabinete do Prefeito), Jarbas Cardoso (CTI
Renato Arche).
Ausentes sem justificativa: todos os demais membros da comissão não indicados acima.
Pauta:
Acompanhamento Plano Diretor
09 e 22 de agosto às 9h00 na Câmara Municipal – apresentação minuta
versão 4
12 de agosto no Salão Vermelho – apresentação minuta versão 4
enviar para CMDU/Câmara até 31 de agosto (previsão 21 de agosto)
30 de setembro no Salão Vermelho – apresentação da LUOS
15 de outubro no Salão Vermelho – nova discussão da LUOS
30 outubro no Salão Vermelho – apresentação final da LUOS e envio para
Câmara
Aprovação das Atas 11.a / 12.a / 13.a / 14.a da Comissão
Com apenas dois participantes da Comissão não houve quórum para
aprovação, as atas deverão ser aprovadas na próxima reunião da comissão
Cronograma aprovado para segundo semestre
Entregue cópias do calendário para os participantes, o calendário já foi
enviado para os membros por e-mail
Trabalhos da Comissão
apresentado pela Claudia uma proposta de questionário com perguntas
para serem enviadas ao Concidade para ajudar a pensar no trabalho da
comissão. Marcelo e Claudia conversaram sobre as questões, mas não
houve nenhuma deliberação em relação a isso por falta de quórum. O
assunto será debatido na próxima reunião da comissão.

Outros
resposta do Protocolo feito via comissão. Na reunião anterior a essa da
comissão foi aprovado o pedido da Claudia de ser protocolado um ofício
pedindo a disponibilização dos dados do SIG (Sistema de Informação
Georeferenciado) da Prefeitura para os cidadãos, no site oficial do Plano
Diretor. A resposta dada ao ofício é de que os dados serão disponibilizados
no site do Plano Diretor em início de Agosto.
Claudia, Marcelo e Maria fizeram uma reunião breve apenas para atualizar as
informações e pela baixa participação na comissão e falta de quórum, não
tivemos nenhuma deliberação. Desta maneira, a reunião ocorreu e discutimos
a importância da participação do Concidade na discussão do Plano Diretor e
como tem sido preocupante a falta de participação que vem ocorrendo. O
Concidade está a 3 meses sem realização de reuniões, visto que uma não
houve por falta de quórum, outra não houve por desentendimento e briga no
Pleno e este mês não houve por causa das férias. Foi pedido reunião
extraordinária pelo conselheiro José Furtado e foi pedido também reunião
extraordinária pelo conselheiro Marcelo Caneppele para a Maria Célia,
secretária do Concidade e nenhuma resposta foi dada as solicitações.
Claudia informou que recebeu reclamações de cidadãos que compareceram
na reunião do Plano Diretor no dia 15 de Julho no Salão Vermelho da
Prefeitura e ele estava fechado no período da tarde, pois a reunião que era
de dia inteiro, ocorreu apenas na parte da manhã. Marcelo pontua que o site
do Plano Diretor não está atualizado com as informações recentes, não estão
disponibilizando mais os novos materiais e as novas datas do Plano Diretor e
Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS).
Nada Mais. Claudia Oliveira, coordenadora e relatora.

