CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS – CONCIDADE
CÂMARA TEMÁTICA POLÍTICA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANO DIRETOR
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO
DATA:
14 DE DEZEMBRO DE 2016, 14:00H
LOCAL:
SALA ARQUITETO LOBO – 19º ANDAR DA PREFEITURA
PRESENTES: Giovanni (João Luiz), Gilberto Azevedo, Jarbas Cardoso, Alex Subira, Tereza Penteado,
Cláudia (Minha Campinas), Maria Célia M. Martins (Secret. Planejamento).
AUSENTES: nenhum membro.
DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:
1. ESCOLHIDA COORDENADORA: Cláudia; Escolhido Secretário: Giovanni
2. Definido Calendário:
a. Periodicidade: quinzenal
b. Datas das reuniões: 11 e 25 de janeiro, 08 e 22 de fevereiro, sempre às 16:00h, sempre
na sala Arquiteto Lobo.
c. Após 22 de fevereiro intensificar reuniões para semanais se necessário.
3. Proposta de Giovanni, não aprovada: realização de debates internos, externos e temáticos;
internos seriam feitos com os conselhos; externos com o público e temáticos seriam realizados
por meio de seminários com entidades específicas e apoio da municipalidade; um debate no
instituto dos arquitetos, um no Prourbe, um na Reconvivência, etc. Pelo menos 6 debates abertos
ao público, com dois palestrantes no máximo por noite;
4. Proposta de Maria Célia aprovada: definirmos hoje a metodologia; mas esta discussão acabou não
acontecendo;
5. Proposta de Maria Célia aprovada: realização de debates com lideranças comunitárias nas regiões
de Campinas, precedidas de ampla divulgação; participação de profissionais técnicos bem
didáticos para orientar o debate e ajudar a pensar.
6. Giovanni sugeriu fichas com questionário: “o que vc mais gosta em Campinas? O que você menos
gosta? O que você acha que falta na cidade?” proposta será discutida oportunamente; Célia acha
que não terá muita abrangência nem ampla participação;
7. Proposta de Teresa e Cláudia aprovada: que o acesso à informação seja ilimitado e totalmente
transparente;
8. Gilberto e Alex entendem que a participação deve se dar na medida do possível e ser divulgada;
não há como obrigar as pessoas a participar do processo; só não participa quem não quer, pois as
informações são disponíveis.
9. Proposta de Alex, a ser estudada dependendo do tipo de apoio que poderá ser dado pela
Secretaria: uma espécie de consulta popular divulgada pelas rádios (inclusive as comunitárias).
10. Proposta do Jarbas, aprovada: a Câmara tomar conhecimento da experiência da PMC na
participação popular e na elaboração da minuta do PD;
11. É preciso definir: a) que tipo de apoio e suporte a Secretaria de Planejamento dará a esta câmara;
b) quando serão disponibilizados pela Secretaria a minuta do PD e demais informações
necessárias para que a participação aconteça, bem como se haverá recursos ou não para custear
a ampliação do debate; c) qual o atual cronograma da Secretaria para a aprovação final do PD. A
partir destas definições, outros tipos de participação popular poderão ser estabelecidos.
12. PROVIDÊNCIAS A TOMAR:
1. Oficiar ao Secretário de Planejamento:
a. solicitando Cronograma das discussões e deliberações do PD (se houver);
b. solicitando Conteúdo (minuta) do PD (se houver)
c. resumo das atividades da prefeitura na coleta de dados durante a participação popular;
2. Solicitar à Maria Célia que reserve a sala Arquiteto Lobo para as mencionadas reuniões.
Nada Mais. Giovanni Galvão, Secretário e relator.

