CONCIDADE – CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS
COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANO DIRETOR
ATA DA 10ª. REUNIÃO ORDINÁRIA
Data:
26.abril.2017
Horario:
16:30
Local:
Sala Milton Santos (19o. andar da Prefeitura)
PRESENTES:
Claudia H. Oliveira (Minha Campinas)
Marcelo Caneppele (Assoc. Proprietários Vale das Garças)
Walquiria Sonati (Gabinete do Prefeito)
Gilberto Vicente de Azevedo Jr. (CIESP)
Maria Célia (secretária executiva do CONCIDADE)
Tereza Cristina Penteado (Resgate Cambuí)
Justificativas de Ausência: Giovanni Galvão – João Luiz (COMDEMA).
Ausentes sem justificativa: todos os demais membros da comissão não indicados acima.
Maria Célia informou que os cartazes e panfletos devem ficar prontos amanhã para
retirada e que estarão disponíveis para retirada pelos membros do Conselho e para o
evento a ser realizado no dia 29 (sábado), no Salão Vermelho da Prefeitura. Tereza
identificou que serão duas oficinas de devolutivas mencionada no cartaz na região
central e pediu esclarecimentos do fato, Walquíria esclareceu que uma delas diz respeito
a APA, e que é possível arrumar o cartaz com uma tarja, esclarecendo que uma das
oficinas da região central é relacionada a região Leste (Sousas). Tereza disse que é
muita incompetência da prefeitura e que não deveríamos estar ali, porque parece que
estamos concordando com esses absurdos, uma vez que os materiais já deveriam estar
prontos e sendo divulgados. Célia informou que as faixas ficarão prontas na semana que
vem. Claudia critica as faixas ficarem prontas depois das datas das oficinas devolutivas.
Marcelo diz que o pessoal de Barão Geraldo vai fazer a divulgação e não vai esperar a
prefeitura, as faixas vão chegar depois das reuniões, é complicado. Claudia pergunta
quantas faixas serão disponibilizadas por região para a Maria Célia. Célia disse que na
região central são oito e nas demais são variadas, mas a média são de quatro. Claudia
pede que ela compartilhe essa informação com a Comissão, porque considera
importante saber quantas e locais que as faixas serão disponibilizadas. Célia ficou de
compartilhar o documento com Claudia e Marcelo que pediram para saber dos locais.
Claudia sugeriu que a Comissão considere importante fazermos uma reunião unificada
dos Conselhos Municipais para debater o Plano Diretor, uma vez que quando discutido a
metodologia de participação isso estava previsto e acabou não entrando, mas havíamos
combinados de realizar, inclusive o Carlos Alexandre (Condema) e o Rover acharam na
época importante fazer. Célia ficou de levar a solicitação para o Rover ou Secretário
Santoro para ver a possibilidade. Gilberto sugeriu que fosse com os diversos Conselhos:
Concidade, Condema, Cultura, CMDU, Congeapa, Habitação, Conselho da Pessoa com

Deficiência, Condepacc. Marcelo e Claudia sugeriram ser final de Maio, dia 29 ou início
de junho. Walquíria disse que precisa estudar a agenda e disponibilidade dos
Conselhos. Não foi discutida na reunião um dos pontos da pauta que seria discutir qual
seria a metodologia aplicada pela prefeitura nas últimas reuniões de fechamento do
Plano Diretor. Walquíria e Célia tiveram que se ausentar para tentar resolver o problema
do atraso da impressão das faixas com a Camila, que é do setor da Comunicação da
Prefeitura. Walquíria questionou com Célia que o pedido havia chegado ontem na
Comunicação e Célia disse que foi cobrado que fosse antes, mas não foi atendido. A
reunião encerrou-se para que todos os participantes pudessem se preparar e se
transportar para o evento do Fórum Participativo pelo Plano Diretor Cidadão, com a
presença do Secretário Santoro.

NADA MAIS.
Claudia Oliveira, relatora.

