
 

CMDU 
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

ATA DA 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
11/08/2020 

 

 Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 19h00, em 

reunião virtual através do link https://mett.google.com/hmz-ctqh-oe, 

constatando-se o quórum regimentar, reuniu-se o Conselho para a 

realização da sua trecentésima quinquagésima reunião ordinária com a 

presença dos seguintes conselheiros: 

 ENTIDADES TITULARES 

SEGMENTO ECOLÓGGICO 
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO RESGATE CAMBUÍ 
SUPLENTE: Teresa Cristina Moura Penteado 
 
SEGMENTO EMPRESARIAL 
SINDUSCON SINDICATO DA INDÚS. DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO E DE SÃO 
PAULO 
 
SUPLENT:E: Daniel Gustavo Carneiro Turchetti 
SECOVI –Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação..... 
TITULAR: Carina Silva Curi 
 
SEGMENTO MOVIMENTO POPULAR 
GRUPO PRÓ URBE 
SUPLENTE: Fábio Silveira Bernils 
MINHA CAMPINAS 
TITULAR: Claudia Helena de Oliveira 
 
SEGMENTO PROFISSIONAL 
IAB –INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL 
TITULAR: Alan Silva Cury 
 
SEGMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL 
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 2ª SUBSEÇÃO DE CAMPINAS 
TITULAR: Ronaldo Gerd Seifert 
 
SUPLENTE:  Cassio de Oliveira Gonzalez 
AREA – Associação Regional de Escritórios de Arquitetura 
TITULAR: João Manuel Verde dos Santos 
 
SEGMENTO UNIVERSITÁRIO 
UNICAMP –Universidade Estadual de Campinas 
SUPLENTE: Gabriela Marques Romero 

 
 



PAUTA: 

1. Análise, discussão e aprovação do Parecer referente ap PLC nº 27/2020 
´Alteração de artigo da Lei Complementar nº 224/2019; 

2. Formação de comissão para análise e Parecer referentes aos PLCs 

 nº 42/2020 -  Dispõe sobre a regularização de imóveis urbanos de 
domínio do Município de Campinas ocupados por organizações 
religiosas para suas atividades finalísticas em áreas verdes ou 
institucionais; 

43/2020 – Acrescenta  § 4º ao artigo 13 da Lei Complementar nº 
224/2019, que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas 
e irregulares na forma de especifica; 

44/2020 – Disciplina o Empreendimento Habitacional de Interesse Social 
EHIS-COHAB; 

45/2020 – Altera dispositivo da Lei Complementar nº 189 de 08 de 
janeiro de 2018 que instituiu o Plano Diretor Estratégico; 

      3.  Comunicados e assuntos Gerais. 

 
O Conselheiro João Verde, Presidente deste Conselho deu início à 
reunião deu boas-vindas a todos nesta primeira reunião virtual que o 
Conselho está realizando, convidou a mim Maria Célia, Secretária 
Executiva do CMDU para lavrar a presente ata. Em seguida solicitou a 
inversão de pauta, iniciando pelo terceiro item, comunicados. Informou que 
o Conselheiro Eduardo Coelho pediu afastamento no período de eleição, 
justificando que é pré-candidato. O Presidente orientou que ele enviasse 
formalmente através do protocolo geral da Prefeitura. O Presidente 
comentou sobre a Audiência Pública de 10 de agosto, referente a Uso e 
Ocupação da APA, disse que foi convidado para participar, mas não 
conseguiu se expressar, quando a palavra lhe foi oferecida, por várias 
vezes a conexão da internet foi interrompida, impedindo a sua fala, e disse 
que enviou as suas opiniões pelo chat. Na opinião dele o processo de 
elaboração de toda a legislação sobre a APA-Campinas, desde o Plano de 
Manejo e posteriormente aos PLCs que agora estão sendo discutidos, 
formam um procedimento nada democrático e em nada participativo, pois 
a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente não encaminhou as discussões 
de forma democrática, as reuniões que houve foram de apresentação das 
ideias e propostas da Secretaria e da Empresa contratada para a 
Elaboração do Plano de Manejo, e todas as questões e proposituras 
elaboradas e defendidas pelo conjunto da sociedade, quer técnica, das 
Ongs, Associações participativas, Sindicato Rural, etc., não foram levadas 
em consideração, bem como as diversas propostas feitas pelo CMDU. O 



processo não foi democrático, não teve discussão aprofundada, e as 
posições da Secretaria do Verde foram todas ou quase todas mantidas, e 
é isso que consta das propostas dos PLCs ora em discussão. Também, 
manifestou-se contrário às Audiências Públicas estarem sendo feitas pela 
Câmara de forma remota, impedindo uma maior participação popular, 
justamente numa matéria tão importante à cidade de Campinas. Informou 
que não houve emendas feitas pelos Vereadores e nem discussão a 
respeito, e que no dia 21 de agosto haverá outra Audiência Pública sobre 
o mesmo tema. A Conselheira Teresa concordou com o Presidente, 
reforçando que não teve debate. O Presidente passando para o primeiro 
item da pauta, observou que o PLC nº 27/2020 e o 43/2020, tratam da 
mesma questão, lembrou que o CMDU propôs dois anos de isenção, mas 
o Prefeito acatou um ano. Disse que fez parecer favorável para os dois 
PLCs, justificando as dificuldades de andamento dos processos. Na 
sequência o Presidente apresenta o parecer sobre o PLC nº 27/2020. Após 
abriu para discussão. A Conselheira Teresa quis acrescentar algumas 
observações. O Conselheiro Ronaldo concordou. O Presidente opinou por 
parecer favorável. Diante das opiniões o Presidente colocou em votação: 
Parecer favorável votaram os Conselheiros: Fabio Bernils; Claudia; Daniel; 
Gabriela; Ronaldo; Alan; Carina e João Verde, totalizando 9 (nove) votos. 
Referente a inclusão de parágrafo no Parecer votaram os Conselheiros: 
Claudia e Daniel abstiveram-se. Em seguida apresentou o Parecer 
referente ao PLC 43/2020. Após abriu para discussão, como não houve 
manifestação, o Presidente colocou em votação, o Parecer favorável foi 
aprovado por unanimidade da forma como foi apresentado. Completando 
o segundo item da pauta, o Presidente consultou quem gostaria de 
participar da comissão sobre os PLCs nºs. 44 e 45/2020, sendo composta 
pelos Conselheiros: Evangelina; João Verde; Carina e Gabriela. Para o 
PLC nº 42/2020 a comissão ficou com Conselheira Evangelina, os 
Conselheiros João Verde e Ronaldo irão dar apoio. Ficou agendada 
reunião da comissão para o dia 18 de agosto, e uma reunião extraordinária 
no dia 25 de agosto, para apresentação e votação dos Pareceres. 
Lembrando que as reuniões continuarão virtualmente. E, nada mais 
havendo a tratar, o Presidente João Verde encerrou a reunião às 20:12hs 
e eu, Maria Célia Moura Martins, lavrei a presente ata. 
 


