CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS – CONCIDADE
COMISSÃO TEMÁTICA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
ATA DA QUINTA REUNIÃO
DATA:
22 DE FEVEREIRO DE 2017
HORA: 16:30H
LOCAL: SALA ARQUITETO LOBO – 19º ANDAR DA PREFEITURA
PRESENTES:
Cláudia Oliveira - Minha Campinas
Ernestina Gomes de Oliveira - PROESP
Jarbas Cardoso - CTI Renato Archer
Marcelo Caneppele - Ass. de Proprietários e Moradores do Vale das Garças
Tereza Penteado - Resgate Cambuí
Walquíria Sonati - Gabinete do Prefeito
Maria Célia M. Martins - Secretária PMC
AUSENTES:
Justificado: Gilberto Azevedo - CIESP
Justificado: João Luiz Giovanni Galvão - COMDEMA
Pauta:

○ justificativa de ausências
○ aprovação das atas das reuniões anteriores (condição necessária para
que sejam disponibilizadas pelo Diário Oficial)
○ estabelecimento das prioridades para a participação social segundo
roteiro já aprovado pelo Pleno do CONCIDADE.
○ outros assuntos a serem eventualmente apresentados pela Coordenação
ou pelos membros da Comissão.

1. Maria Célia pediu esclarecimento sobre a proposta aprovada pelo Concidade em 15
de fevereiro. Claudia ficou de encaminhar o documento que conste a proposta
apresentada e aprovada pelo pleno do Concidade.
2. Questionado a apresentação feita no Concidade da Proposta do Fórum pelo
conselheiro Giovanni, com a colocação de meses de execução, visto que o
acordado na última reunião da Comissão era a apresentação SEM DATA.
3. Foi proposto pela Comissão que representantes da prefeitura façam uma proposta
de operacionalizar a dinâmica das reuniões de participação dos cidadãos e
apresentem para Comissão Temática no dia 01/03.
4. Secretária Maria Célia ficou de confirmar com Secretaria de Planejamento e
comunicará a decisão para a Comissão até está quinta-feira, 23/02.
5. Pedido pela Comissão que seja definido o responsável ou coordenação do Plano
Diretor como interlocutor da Comissão.
6. Discussão sobre aprovação das atas de 8 e 14/2. Leitura das atas pela conselheira
Cláudia.
7. Colocada em discussão, a ata do dia 08/02 foi aprovada, com correções de erros de
digitação e de nome de conselheiro, e com acréscimo do prazo de 15 dias de
antecedência para divulgação no item 8.d (Oficinas devolutivas).

8. Colocada em discussão a ata do dia 14/02, não foi aprovada e será reescrita.
9. Solicitado pelo Conselheiro Jarbas que conste em ata seu descontentamento sobre
a forma de condução da votação da segunda parte da proposta de participação
social do Fórum uma vez que não foram consideradas as questões de ordem
colocadas pelo próprio e por dois outros membros do conselho, um inclusive na
mesa, que solicitaram um tempo maior para discussão da proposta.
10. Concordância da solicitação feita, Conselheiro Marcelo solicita que conste em ata
que teve prejuízo de seu direito de fala durante o pleno do Concidade, uma vez que
não foi lhe dada a oportunidade de proposição de encaminhamento para o assunto
ao qual estava sendo debatido.
11. Concordância, e solicitação que conste em ata pela Conselheira Ernestina de que a
Comissão de Participação Social havia consensuado a apresentação da proposta
pelo Sr. Giovanni SEM DATAS, como consta em ata anterior e o mesmo não o fez
durante sua apresentação no Concidade.
12. Concordância, e solicitação que conste em ata pela conselheira Claudia que a
condução do processo de apresentação e votação estabelecido no Concidade pelo
Secretário e Vice Presidente do Conselho foi truculenta e não respeitou
democraticamente as tentativas de proposições aclamadas pelos conselheiros na
ocasião.
13. Concordância, e solicitação que conste em ata o também descontentamento do
processo pela conselheira Tereza.
14. Houve a discussão sobre o que pode ser proposto para segunda fase da
metodologia, visto que a proposta aprovada está incompleta, não houve consenso
da Comissão para a fase final de deliberação.
15. Houve a discussão sobre propor um cronograma, cabe a Municipalidade divulgar o
cronograma com a agenda da proposta de metodologia aprovada. A Comissão se
coloca a disposição para colaborar com sugestões, mas não está responsável pela
elaboração dessas propostas e execução.
Próxima reunião dia 01 de março de 2017, das 16h30 às 18h30, sala Arquiteto Lobo.

Relato conduzido por: Claudia, Jarbas e Marcelo.

