CONCIDADE – CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS
COMISSÃO POLÍTICA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANO DIRETOR
ATA DA 9ª. REUNIÃO ORDINÁRIA

Data:

12.abril.2017

Horário:

16:30h

Local:

Sala Arquiteto Lobo - 19o andar

Presentes:

Cláudia H. de Oliveira, "Minha Campinas", na coordenação
Tereza Penteado, "Resgate Cambuí"
Marcelo Caneppele, Assoc. Vale das Garças;
João Luiz (Giovanni Galvão)
Walquiria Sonati
Convidado: Gerente do PD Rover J. R. Ribeiro

Ausentes justificadamente: Gilberto, Jarbas,Carlos Alexandre, Alexandre Subirá;
Ausentes sem justificativa: Alexandre Subira e Ernestina
1. Cláudia inicia informando ter enviado pauta por email e ter enviado diversas atas
para aprovação; a pauta envolve hoje também discussões sobre os primeiros
passos da participação social no PD;
2. APROVAÇÃO DE ATAS - Cláudia solicita que seu nome seja incluído nas atas
como "minha campinas" a partir de agora;
3. Ata da 6a. Reunião (1o de março de 2017) aprovada por unanimidade;
4. Ata da 7a. Reunião (9 de março de 2017) no item 3 Caneppele solicita
esclarecimento sobre o papel do gerente e do gestor; no item 4 há uma fala em
que precisa ser substituído "sem exageros" por "com respeito"; aprovada por
unanimidade;
5. Ata da 1a. Reunião Extraordinária (13 de março de 2017) - item 2 - onde está
Cláudia corrigir para Ernestina; aprovada por unanimidade;
6. Ata da 8a. Reunião (15 de março de 2017) aprovada por unanimidade;
7. Ata da 9a Reunião Ordinária na verdade é 2a Reunião Extraordinária - (17 de
março de 2017) - "minha Campinas", item 2 - analisando para disponibilização dados de veículos foram enviados e membros que ainda não enviaram poderão
dirigir-se à coordenadora; item 3 - tirar "cujo teor está anexo"; aprovada por
unanimidade;
8. Fica autorizado o secretário dessa Comissão a fazer as correções apontadas e

enviar as atas para Maria Celia publicar no site do PD;
9. Cláudia agradece a presença do Rover; este informa que considera uma
obrigação realizar esta interlocução; Cláudia questiona como está o andamento
da proposta já aprovada pelo Concidade; Rover explica que o teor do PD está
sendo adaptado segundo determinações recentes do Prefeito, relacionadas à
outorga onerosa e outros assuntos que estão sendo alinhados; a prefeitura
contratou um advogado da área ambiental (Dr. Eduardo, professor do Mackenzie
de Direito Urbanístico e Ambiental) para elaborar o texto do PD e alinhar com a
equipe técnica as alterações; Rover sugere não mexer na apresentação do dia
29, mantê-la, divulgando mas não dentro do prazo de 15 dias (neste dia se
apresentarão as propostas que já estiverem no site); será publicado até dia 25 o
texto do PD no site; fazer nova reunião no dia 12 de maio, trazendo a cartilha (a
serem distribuídas também nas APG´s), apresentando a minuta do Projeto de
Lei do PD; Rover esclarece que a LUOS não será apresentada dia 29, pois o
Secretário está conversando com o Promotor, também com audiência agendada
para dia 20; Segundo Rover, as devolutivas precisariam ser realizadas junto com
as APG´s, tal como inicialmente proposto, em razão de dificuldades técnicas
apresentadas pela equipe técnica; Tereza entende que estas propostas
demonstram muita incompetência; entende que o CS foi feito desde 2014, em
dezembro passado o Secretário explicou que não desejava aquele material; se o
material de CS mudar, a equipe precisa ser considerada incompetente ("não
estou falando de pessoas mas do sistema"); o que já está no CS precisa ser
seguido e o que já ficou agendado também; "nós apenas demos as ideias mas
as datas foram estabelecidas pela prefeitura"; Rover entende que subsídio é
subsídio e que Plano Diretor é feito com base nele; Walquiria afirma que o CS
não será alterado, pois se trata de um diagnóstico; as técnicas informaram que
as devolutivas atrapalham o desenvolvimento da dinâmica de discussão; Cláudia
entende que "como se chama participativo, precisa ter participação"; diante dos
questionamentos, Rover informa que as devolutivas serão mantidas; caso fosse
aceita a supressão das devolutivas, a equipe teria condições de ter
disponibilidade das 9 da manhã às 16:00h, para realização de um plantão de
dúvidas em que qualquer cidadão poderia comparecer à prefeitura questionando
o atendimento ou não de suas propostas; Tereza entende que as pessoas não
virão à Prefeitura; Célia esclarece que as devolutivas nas APG´s seria mais rico,
pois nestas apresentações se informariam detalhes do plano (o que foi e o que
será); Walquiria entende que o CS é diagnóstico e diagnóstico não se altera;
Marcelo defende o cronograma que já foi acertado e aprovado no CONCIDADE;
entende que as devolutivas é que dão a amarração entre o diagnóstico e a
proposta; Rover esclarece que a determinação do Secretário é manter então as
devolutivas caso houvesse, como está havendo, questionamentos; Marcelo
entende também que a reunião do dia 29 precisará ser feita com a divulgação;
Rover esclarece que antes do dia 29 o plano será colocado no site e terá
divulgação, mas não com aquela antecedência; se realizaria uma 2a reunião dia
12 de maio com atendimento à antecedência com divulgação de 15 dias; as
APG´s do dia 8 ao dia 12 seriam realizadas posteriormente; o Secretário

entende que a reunião do dia 29 é importante e o CS já está publicado no site,
incluindo as alterações mais recentes; Marcelo questiona se a reunião do dia 29
seria o dia inteiro e se o conteúdo seria o mesmo ou seria reduzido; Cláudia
questiona como será a divulgação da reunião do dia 29 e a divulgação da
proposta (são duas divulgações separadas); Walquiria informa que as reuniões
do CONCIDADE e do PD acontecem regularmente e que as propostas vão
nascendo a partir das dificuldades técnicas encontradas; Célia lembra que não
haverá descumprimento da agenda do dia 29 para poder dar uma satisfação à
população, ainda que sem atendimento completo ao prazo de divulgação;
pretende-se no máximo dia 25 de abril ter todo o material pronto; Marcelo
questiona qual a data que se imagina que será possível ter a proposta pronta e
publicada no site; recebe como resposta que será dia 25 de abril; Marcelo
entende então que o cronograma inteiro deverá ser iniciado a partir do dia 25,
com o primeiro evento 15 dias depois; Rover entende que neste caso poderia
ser feito devolutivas e apresentações juntas, mediante algumas adequações; as
correções que estão sendo feitas demandam tempo e entendimento técnico e
jurídico; "estamos fazendo tudo legal para não ter problema"; Walquiria concorda
com Marcelo; todo o bloco de propostas previstas seria jogado para iniciar dia
12; Walquiria entende que este colegiado é reduzido demais para tomar
decisões desta magnitude; quem vê cartaz em um ônibus não se programa para
15 dias; programa-se para uma semana; Célia informa que a realização conjunta
de devolutivas e de apresentações é uma demanda dos técnicos e seria mais
producente; Walquiria entende boa a ideia do Marcelo de que as devolutivas são
boas e que as técnicas saberão amarrar devolutivas com apresentação do PD;
não há sentido, segundo Walquiria, em manter separados devolutivas e
apresentações; Rover sugere deixar como estão as devolutivas, que
aconteceriam antes das datas já previstas; seria mantido o plantão permanente
após as devolutivas porque nas devolutivas a prefeitura poderia divulgar a
existência dos plantões; Célia entende que precisariam ser 15 a 18 de maio, 22
a 26 de maio; reuniões nas APGS começariam dia 15; a reunião do dia 29
aconteceria com apresentação do PD e começaria a discussão de conteúdo do
PD; dia 13 dia todo poderia ser feita a reunião agora prevista para dia 12; dia 29
(sábado) seria um evento "da prefeitura" de apresentação do PD, fora da
agenda de participação social (proposta da Walquiria); dia 12 seria apresentado
o PD e a cartilha; Cláudia entende melhor dia 13 para evitar muita diferença em
relação àquilo que já foi aprovado; devolutivas seriam mantidas, com atraso; o
impacto seria menor; Marcelo oferece este cronograma: dia 25 publicação da
proposta (ou dia 28); Giovanni entende que a apresentação do dia 29, como
será "extra", poderia ser feita em apenas um período (manhã, 8:30 até 13h) com
apresentação do cronograma e do conteúdo; Rover solicita a Marcelo e Cláudia
que o forum colabore com a divulgação do cronograma; devolutivas seriam dias
2 a 5; Cláudia questiona divulgação, Célia informa que será um cartaz único
tamanho A-3, padrão para os ônibus, com todo o conteúdo; haverá também
panfletos (folders) com o mesmo conteúdo; Rover informa que o PD já é a
prioridade absoluta da prefeitura e que o setor de comunicações recebeu

determinação de priorizar tudo o que for demandado pelo setor de PD; Quanto
ao local, Souzas, há indecisão de realizar lá por causa da febre amarela que ali
atualmente está incidindo; Marcelo questiona se poderá ser de 9 a 12 as
devolutivas; Célia entende inviável, por termos dependência de locais; os locais
são alugados e estão com datas fechadas; Rover informa: "vamos deixar como
estar e tentar mexer nos locais"; Célia insiste a inviabilidade pois são duas
reuniões por dia, que há lugares sem mesa e sem cadeiras que foi necessário
providenciar e alugar tudo; locais: NS Perpétuo Socorro, Praça da Concórdia,
Agiliza 1, Agiliza 2; Nave mãe, salão paroquial, etc...; Célia: "agendar novamente
demanda vários dias e não conseguimos rodar o cartaz que para rodar precisa
ter tudo fechado; na 2a. feira próxima, se os cartazes estiverem prontos, serão
colocados no site e disponibilizados em cartazes eletrônicos para início da
divulgação; divulgação por creches, escolas, ônibus, será feito pela prefeitura,
bem como panfletagem; Cláudia solicita informações sobre apresentações do
PD e Rover explica que haverá telão externo para acomodar mais pessoas;
Caneppele pergunta sobre a dinâmica, Walquiria explica que será feita
participação das pessoas por meio de perguntas escritas (filipetas); 15 a 18
serão as APG´s (mantidas) e de 22 a 26; plantão na prefeitura a administração
tentará realizar se houver condições técnicas; Cláudia questiona dos cartazes:
serão apresentados a tempo para as devolutivas? Resposta do Rover é positiva;
05 de junho encerramento de recebimento de propostas; reunião final mantida
para 15 de julho; mantidas, na programação já aprovada, as demais ações aqui
não expressamente alteradas.
10. Próxima Reunião: 26 de abril (10ª. reunião).
NADA MAIS.
Giovanni Galvão, na secretaria.

