
CONCIDADE – CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS

CÂMARA TEMÁTICA DE POLÍTICA DE 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANO DIRETOR 

Ata da 3ª. reunião

 

DATA:                                  08.FEVEREIRO.2017, 16:00H

LOCAL:                                                Sala Arquiteto Lobo, 19º andar do Paço Municipal

PRESENTES:       

Cláudia H. Oliveira – Minha Campinas – coordenadora 

Giovanni Galvão – João Luiz P. M. Minnicelli (representando o COMDEMA, Vice-Presidente
do CONCIDADE, secretariando esta reunião por indicação dos membros)

Walquiria Sonati (Gabinete da Prefeitura)

Esnestina Oliveira - PROESP

Alexandre Subirá – Assoc. Reconvivência

Carlos Alexandre da Silva (COMDEMA-SUPLENTE)

Marcelo Canepelle – Assoc. Propr. Vale das Garças

Maria Célia Moura Martins (Secretária Executiva do CONCIDADE)

Ângela Podolsky (CONGEAPA e APAVIVA)

Manoel R. Bueno – Mov. Parque Rio das Pedras

Maria Rodrigues Cabral – Resgate Cambuí

Gilberto V. Azevedo Jr. - CIESP

JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA – Jarbas Cardoso Júnior  e Teresa C. M. Penteado

ABREVIATURAS:  PD  (Plano  Diretor);  CDU  (Cämara  de  Desenvolvimento  Urbano);  CPS
(Comissão de Participação Social); CONCIDADE (Conselho da Cidade); 

DEBATES E DELIBERAÇOES: 

1.       Preliminarmente, é demanda dos membros da comissão a disponibilização de vagas para veículos
dos membros da comissão.

2.       Maria Célia compareceu para informar:

a.       Serão as 5 regiões da cidade a atingir

b.      Prefeitura irá disponibilizar todas as informações publicamente no site 

c.       O que for necessário, a comissão pode solicitar que será estudada a possibilidade
de atendimento;

d.      Até o dia 15 precisa decidir a forma como se dará a participação social, pois no dia
15 será a reunião do CONCIDADE (pleno) que analisará o assunto.

3.       Composição do CONCIDADE

a.       É necessário preencher as 8 vagas disponíveis; será publicado edital semana que
vem para se possível completar o quadro;



4.       Funcionamento da comissão:

a.       Cláudia – Precisamos criar regras mínimas de funcionamento da comissão;

b.      Walquiria – devemos atuar para além da institucionalidade.

a.       Carlos Alexandre – Secretário Santoro enviará a todos os Secretários Municipais
comunicação  solicitando  a  indicação  de  um  membro  de  cada  secretaria  para
funcionar  como contato  entre  a  comissão  do  CONCIDADE e  a  secretaria;  Será
necessário  estabelecer  um  fluxograma  de  informações;  a  Comissão  de
Desenvolvimento Urbano também está trabalhando neste sentido; 

5.       Metodologia – 

a.       Ver  se  há  decreto  do  prefeito;  Walquiria  garante  que  foi  feito  um  decreto
estabelecendo algo sobre participação social;

b.      Carlos Alexandre – Posso ter na comissão temática uma proposta não aprovada
(proposta de metodologia) e terei a prerrogativa de levar diretamente ao pleno, como
proposta independente (não da comissão);

c.       CONCIDADE será grupo gestor da participação social mas não votará o conteúdo;
Carlos  Alexandre  entende  necessário  que  CONCIDADE  amplie  para  outros
representantes (CONGEAPA, CONDEPACC, etc);  

d.      Cláudia - Precisamos criar metodologia e cronograma para o Plano Diretor para ser
discutido  e  aprovado  na  reunião  do  dia  15  próximo.  Precisamos  definir  como
contemplar a participação de todas as pessoas nos debates do PD, para alem dos
Conselhos;

e.      Marcelo - Conteúdo precisa ser totalmente disponibilizado;

6.       Cronograma – 

a.       Até 28 de fevereiro teremos definição de todo o conteúdo de propostas do PD
elaboradas pela prefeitura;

b.      Quando tivermos o projeto de lei, deveremos realizar novas assembleias regionais
(tina); e realizar votação por meio de delegados eleitos pelas regiões conforme o
número de habitantes da região; Forum Cidadão está elaborando um projeto que será
apresentado na reunião do dia 14 (extraordinária) para ser levada ao pleno dia 15;

c.       Tina - Critérios – o cronograma que elaboramos aqui se esgota no executivo – na
abrange o legislativo 

7.       Conteúdo para ser disponibilizado

a.       Criar  uma pagina  especifica  de  plano  diretor  e  a  possibilidade  de  as  pessoas
“linkarem” a partir dali para participar;

b.      Carlos Alexandre informa que o desejo do secretário é responder às propostas ali
mesmo;

c.       Tina  –  elaborar  planilha  –  proposta,  ORIGEM,  acolhido  (SIM  OU  NÁO)  E
JUSTIFICATIVA;

d.      Marcelo - LOGIN – NÃO exigir que as pessoas façam LOGIN; evitar e deixar
tudo aberto;

8.       Oficinas devolutivas – 

a.       Cláudia – oficinas devolutivas –retorno aos mesmos locais  em que se realizaram
reuniões com a comunidade ao longo de 2015;



b.      Walquiria entende que deve ser feita rodada de devolutivas e depois rodada de
oficinas  novas;  e  começar  pelos  locais  em que não se realizaram ainda  debates;
definir locais em cada 17 áreas de planejamento e gestão (APG);

c.       Tina – devolutiva consistirá em responder às propostas que já foram apresentadas
pela população; 

d.      Critérios: divulgação; que a divulgação seja antecipada; mobilização; apresentar a
proposta que foi feita e informar se foi aceita ou não; 

e.      Ângela  –  deve  haver  pessoa  capacitada  para  secretariar  a  devolutiva  alguém
imparcial; entende também que se deve ter uma metodologia para as assembleias
devolutivas para que não aconteça a “condução” das devolutivas e para que elas
sejam produtivas;

f.        Carlos Alexandre informa que a municipalidade tem pessoas especializadas para
isto  e  não  é  necessário  ninguém  de  fora;  este  técnico  elaborará  as  propostas
necessárias; no planejamento já estaremos contemplando as propostas;

9.       Gestor do Plano Diretor

a.       Cláudia entende que devemos ter um gestor de plano diretor; alguém de fora; 

b.      Marcelo entende que deve ser um gerente de projetos; alguém que responda pelo
local, pela infra, pelos contatos posteriores dentro da prefeitura;

c.       Carlos Alexandre  e Walquiria entendem que a Conceição reúne estas condições;

d.      Valquíria entende que o critério para escolha é do Secretário; o próprio Secretário é
o gestor e o responsável; Carlos Alexandre informa que Secretário coordenará; 

Próxima reunião (extraordinária) 3ª. Feira dia 14 de fevereiro de 2017 às 16:00h

NADA MAIS.

 

Giovanni Galvão (João L.P.G.Minnicelli)

Secretariou os trabalhos e elaborou a ata.

 

[1] A partir de 15 de fevereiro de 2017 esta Câmara teve sua designação alterada (por deliberação 
do Pleno do CONCIDADE) para: “COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANO 
DIRETOR”


