CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS – CONCIDADE
CÂMARA TEMÁTICA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA O PLANO
DIRETOR [1]
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO
DATA:
14 DE DEZEMBRO DE 2016, 09:30H
LOCAL:
SALA ARQUITETO LOBO – 19º ANDAR DA PREFEITURA
PRESENTES: Marcio Barbado, Giovanni (João Luiz), Douglas Ellwanger, Denis Perez, Alex Subira, Walter
Rocha Oliveira, Vanderlise Pereira e Tereza Penteado.
AUSENTES: Katia Duarte, Maria Celia Cavalcante, Sandro Fregni, Ivo Miranda, Maria Célia M. Martins
(Secret. Planejamento).
ABREVIATURAS: PD=Plano Diretor; CMDU=Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano;
FUPAM=Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente (da FAU-USP);

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:
1.
ESCOLHIDO COORDENADOR: Denis; Escolhido Secretário: Giovanni
2.
Definido Calendário:
a.
Periodicidade: quinzenal
b.
Datas das reuniões: 09 e 23 de janeiro, 06 e 20 de fevereiro
c.
Após 20 de fevereiro intensificar reuniões para semanais se necessário.
3.
Proposta de Márcio Barbado aprovada: sugestão à equipe técnica do PD para que incorpore à
futura lei (PD) não apenas os mapas mas todas as informações técnicas que subsidiarem as
definições e normas do PD.
4.
Proposta de Márcio Barbado aprovada: averiguar situação atual das duas propostas
apresentadas pelo CMDU ao antigo Secretário de Planejamento, para estudar se há alguma
providência a tomar;
5.
Giovanni ficou de elaborar críticas e propostas a partir das propostas relacionadas com
Política Urbana que já estão no site da prefeitura com o carimbo transversal “em elaboração”;
6.
Formou-se subcomissão composta por Giovanni, Marcio, Alex, Douglas, Denis e Walter (este
último foi enfaticamente convidado a participar) para elaborar críticas e propostas a partir da
proposta da FUPAM que também já está no site da Prefeitura. A subcomissão receberá material pela
internet, cada membro elaborará análise crítica das propostas e se reunirão para votar cada proposta
elaborada. Data será marcada. Giovanni enviará material para cada um.
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.
convidando para a reunião do dia 23 de janeiro (até lá esperamos ter recebido
as informações dos itens anteriores);
2.
oficiar à Arquiteta Vanessa, convidando para a reunião de 23 de janeiro;
3.
oficiar ao Secretário dos Transportes, Dr. Barreiro, solicitando Plano de Mobilidade (se
houver) ou elementos necessários para subsidiar a discussão do PD pois parece que o futuro PD está
estruturado a partir da estruturação da mobilidade urbana (vias de estruturação urbana).
4.
Solicitar à Maria Célia que reserve a sala Arquiteto Lobo para as mencionadas reuniões.
Nada Mais. Giovanni Galvão, Secretário e relator.

Este colegiado teve sua designação alterada para “COMISSÃO DE POLÍTICAS DE
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL” a partir de 15 de fevereiro de 2017.
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