CONCIDADE – CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS
COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANO DIRETOR[1]
Ata da 6ª. reunião
Data:
Horario:
Local:
PRESENTES:

01.março.2017
16:30
Sala Arquiteto Lobo (19o. andar da Prefeitura)
Cláudia H. Oliveira (Minha Campinas) – na coordenação.
Convidado: Dr. Rover J. R. Ribeiro – p/ Secret. de Planejamento
Marcelo Caneppele (Assoc. Proprietários Vale das Garças)
Jarbas Cardoso Jr. (C.T.I. Renato Archer)
Walquiria Sonati (Gabinete do Prefeito)
Giovanni Galvão – João Luiz (COMDEMA)
Ernestina g. Oliveira (PROESP)
Gilberto Vicente de Azevedo Jr. (CIESP)
Alexandre Subira (Reconvivência)

Justificativas de Ausência: Carlos Alexandre da Silva (COMDEMA) e Teresa Cristina Penteado
(Resgate Cambuí)
Ausentes sem justificativa: n/c
Abreviaturas: PD=Plano Diretor; IMA – informática dos Municípios Associados; SEPLAN – Secretaria
de Planejamento e Urbanismo; APG – Área de Planejamento e Gestão; PMC –Prefeitura Municipal de
Campinas.
1. Coordenadora Cláudia convidou Giovanni para secretariar os trabalhos e elaborar a ata.
2. Reuniões Agendadas: Fevereiro – dia 22; Março semanalmente – 1, 8, 15, 22 e 29; abril – 12 e 26;
maio – 10 e 24; junho – 14 e 28.
3. DR. ROVER: A respeito de Plano Diretor, a Secretaria está providenciando:
a. um site especial em que estejam concentradas todas as informações a respeito de
PD.
i.
Apenas informações classificadas como
“reservadas” que digam respeito a nomes de proprietários de imóveis ou de
glebas ou outras informações às que não se consegue ter acesso nem mesmo
por meio da Lei de Acesso à Informação serão preservados do acesso público;
ii. no mais, tudo será liberado;
iii.
Ali estarão apresentados a metodologia, o
calendário, informações sobre linha do tempo (cronologia do já realizado e a
realizar), tira-dúvidas, etc.
iv. A equipe da SEPLAN está trabalhando muito
junto com a IMA para colocar no site inclusive todos os mapas de que
dispomos;
v. assuntos como “perímetro”, por exemplo, ali
poderão ser encontrados, incluindo os requerimentos para alteração de
perímetro;
b. a contratação de um “gerente” que mantenha permanente conexão com as
comissões do CONCIDADE e com o próprio Pleno do CONCIDADE; será uma pessoa
da área de projetos, montando ação conjunta; a ideia é que esta pessoa possua todas
as informações e subsídios necessários e possa disponibilizá-las, fazendo com que as
informações fluam entre os mais diversos interessados e o público em geral;
i. o “gerente” deverá estar escolhido até a próxima
semana;
ii. este “gerente” deverá prestar estrita colaboração
com o Secretário, para que este possa liberar-se para realizar os necessários

contatos internos com as mais diversas Secretarias Municipais envolvidas com
a temática do PD, recebendo contribuições, alinhando e sistematizando as
propostas e disponibilizando-as para que o “gerente” possa divulga-las;
4. CLÁUDIA: É isto o que conversamos: queremos transparência e acessibilidade;
5. Dr. ROVER: temos 3 equipes trabalhando neste assunto, uma só para digitalização do material;
uma na área administrativa (Célia coordena), outra definindo cronograma e uma pessoa estará na
gestão e controle de tudo; tudo o que está determinado no Estatuto da Cidade como necessário para
validade do PD, será cumprido;
6. CANEPPELE: Para questões de PD o ideal é um canal único e público, de formulação de pedidos
e sugestões; o conteúdo destes pedidos e sugestões precisa ser público;
7. DR. ROVER: queremos os detalhes todos no site e transparência e eliminar dúvidas, com acesso
e transperência;
8. CLÁUDIA: precisamos saber quando e como ocorrerão as oficinas devolutivas e as apresentações
nas APG´s com divulgação com pelo menos 15 dias antes; queremos uma pessoa que seja a
interlocução nossa com a prefeitura;
9. CÉLIA: há assuntos que demandam um pouco mais de tempo, mas estamos aceletando;
10. DR. ROVER: queremos trazer os líderes de bairro para serem informados e poderem colaborar na
divulgação do PD e suas fases, como agentes multiplicadores do conhecimento e da informação;
11. WALQUIRIA: Precisa ir além disto, porque o que já se falou a respeito disto não foi considerado
suficiente; a Sec. Comunicação tem acesso a algumas mídias (ônibus, postos de saúde, escolas, etc);
isto tudo já foi feito em outras ocasiões mas algumas pessoas demandam ainda mais esforço de
divulgação; já esgotamos, como Prefeitura, nossa possibilidade de comunicação; precisa partir então
desta Comissão alguma sugestão diferenciada que vá além disto que já foi feito como comunicação,
para que a prefeitura estude a viabilidade dessa proposta que seja feita;
12. ERNESTINA: na verdade em outras ocasiões só teve faixa na entrada de Barão;
13. Dr. ROVER: Vamos olhar pra frente! Vamos fazer tudo o que já foi feito sobre divulgação e mais o
que for possível. Nos informem o que desejam e, sendo possível, providenciaremos;
14. CLÁUDIA: Não queremos inventar a roda. Queremos divulgação nas escolas postos, faixas,
ônibus e rede social. As pessoas têm a impressão de que nada disto é feito;
15. GILBERTO: é preciso que a divulgação realmente aconteça;
16. ERNESTINA: Como vai acontecer a divulgação? Temos espaço na PMC para remeter o material
fazendo referência às Organizações da Sociedade Civil que participam do processo e que estão
mobilizando? Seria importante na página da PMC houvesse alguma referência às OSC´s que estão
atuando na mobilização.
17. WALQUIRIA: cada entidade traça sua estratégia de atuação. A PMC não tem como colocar link em
suas paginas de internet para divulgar atuação privada de entidades; a ação de cada grupo precisa se
firmar como liderança, movimentar e mobilizar;
18. ERNESTINA: O material de divulgação não pode chegar na véspera; precisamos recebe-lo com
tempo para podermos fazer a distribuição necessária;
19. CLÁUDIA : A agenda precisa ser colocada no site. Hoje não tem nada. E agenda vazia dá
impressão de que nada está acontecendo;
20. CÉLIA: Para não dar trabalho para as pessoas que querem participar pelo site, teremos um link só
e assim evita que as pessoas precisem clicar em dois lugares para participar; em breve a agenda
estará no site funcionando; assim tudo em um local só, fica fácil para achar local, horário, etc. Primeira
reunião será quando? Onde? Quais temas?
21. WALQUIRIA: O barracão de lemos é uma boa opção. Tem estacionamento e cabem 3 mil
pessoas;
22. CÉLIA: falando como cidadã, não gosto que só critiquem a prefeitura; somos funcionários e
trabalhamos muito para que as coisas dêem certo;
23. CLÁUDIA: É que a sensação é que ninguém está cuidando do PD;
24. DR. ROVER: a ordem é priorizar o PD. Tudo gira a partir de agora, na PMC, em torno do PD; a
ordem é que tudo pode atrasar, menos o PD; dedicação integral de todos ao PD; temos reuniões
diárias sobre este assunto, analisamos os problemas e as soluções possíveis; sabemos que não
vamos agradar a todos nunca e que sempre haverá quem reclame. Nunca se consegue atender a
todos; queremos ser criticados, desde que sejam críticas construtivas. Estamos desarmados para um
trabalho dedicado.
25. ERNESTINA: Forum não critica apenas. Propõe também; inclusive agora com o assunto da área
rural;
26. DR. ROVER: estamos contratando pessoas especializadas em gestão de projeto; o gerente do PD
participará de todas as reuniões e terá autonomia; estamos trabalhando muito e estudando muito;

27. CLÁUDIA: nossas reuniões são todas as 4as. Feiras; precisamos saber o nome dessa pessoa
brevemente;
28. CÉLIA: o PD de São Paulo teve participação social menor do que aquela que estamos
pretendendo que aconteça em Campinas;
29. CLÁUDIA: Em 2016 não aconteceu nada por conta das eleições;
30. GILBERTO: quanto ao caderno de subsídios, precisamos trabalhar em cima dele pois é a partir
dele que nasce a redação do PD; precisamos marcar data de apresentação do PD;
31. DR. ROVER: estamos com a equipe trabalhando muito, inclusive no carnaval;
32. GILBERTO: As diretrizes de tudo estão lá no caderno de subsídios;
33. ERNESTINA: Mas falta o conteúdo da lei do PD;
34. WALQUIRIA: o conteúdo, assim que elaborado, poderia ser enviado a todos;
35. DR. ROVER: é importante perceber que tínhamos até dezembro de 2016 apenas; com a
prorrogação abortamos as discussões de elaboração que estavam acontecendo em outubro para
permitir maior participação de todos na elaboração;
36. WALQUÍRIA: o texto da Conferência da Cidade tem diretrizes orçamentárias, de saúde, habitação,
etc; podemos utilizar;
37. CLÁUDIA: A metodologia proposta pelo Forum foi aprovada parcialmente; será apresentada no
site? Recebeu resposta positiva de Walquíra;
38. CÉLIA: A metodologia está lá. Será apresentada a dinâmica;
39. Dr. ROVER: Apresentação será feita, com devolutivas, reuniões, tudo será apresentado.
40. CANEPPELE: há data prevista para apresentação do PD?
41. Dr. ROVER: Estamos elaborando um grande trabalho para apresentar da melhor forma possível e
completa;
42. JARBAS: É preciso esforço da PMC para elaborar e preparar o melhor possível para não chegar
uma proposta pronta que não possa ser discutida. Podemos trocar uma ideia antes com quem está
redigindo? Porque não construir juntos? Senão um rascunho vira versão definitiva e queremos que
seja preliminar; queremos uma versão colaborativa;
43. DR. ROVER: A ideia é apresentar e tornar pública a primeira versão; o CONCIDADE opina e
segue para a sociedade (conselhos); estamos elaborando a cronologia e levantar todos os subsídios e
alternativas;
44. JARBAS: A forma colaborativa é melhor para chegar ao final do processo com algum consenso
maior;
45. Dr. ROVER: Discutiremos isto algumas vezes;
46. JARBAS: 4ª feira que vem ainda será este debate?
47. Dr. ROVER: já teremos, talvez, as datas e o nome do coordenador para participar da reunião;
48. CLÁUDIA: seria bom adiarmos a reunião do dia 8 para o dia 9, pois dia 8 é o dia internacional da
mulher e as mulheres desta comissão estarão empenhadas nas comemorações em suas instituições;
ficou agendada então a reunião para o dia seguinte (9 de março) mesmo horário (16:30) e local (Sala
Arquiteto Lobo) de todas as reuniões desta Comissão.
49. GIOVANNI: É preciso deixar claro que ALEXANDRE está nesta comissão desde o primeiro dia e
talvez seja um dos mais assíduos; não entendo este questionamento da presença dele;
50. CLÁUDIA: Apenas queremos deixar tudo claro;
51. GIOVANNI: Desejo repudiar com muita veemência a aprovação de uma espécie de “moção” na
reunião passada (22 de fevereiro) em que eu não pude estar presente; a “moção” afirmando que a
rejeição de parte da proposta do Forum, pelo Pleno do CONCIDADE, teria sido feita de forma
conduzida ou manipulada;
52. ERNESTINA: você está fazendo o jogo do governo;
53. GIOVANNI: Falo em nome das instituições que represento nos mais diversos conselhos e quero
repudiar este tipo de interpretação. Não aceito esta afirmação.
54. Tendo havido, a partir deste ponto, severa altercação, em altos brados, foi suspensa a reunião, por
proposta de WALQUÍRIA, que considerou não haver clima para continuar;
55. A Coordenadora lastimou que não se pudesse aprovar a ata anterior por conta desta dificuldade
de entendimento entre participantes da reunião e deu por encerrada a reunião, pois os trabalhos não
chegaram a ser retomados.
56. Próxima reunião: 09 de março de 2017, às 16:30h, na Sala Arquiteto Lobo.
NADA MAIS.
Giovanni Galvão(João Luiz), Atuando na secretaria.

