
 
 
 

CMDU 
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

ATA DA 352ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
13/10/2020 

 
Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 

19h00, em reunião virtual através do link https://mett.google.com/vbv-

apbo-bsk, constatando-se o quórum regimentar, reuniu-se o 

Conselho para a realização da sua trecentésima quinquagésima 

segunda reunião ordinária com a presença dos seguintes 

conselheiros: 

ENTIDADES TITULARES 

SEGMENTO ECOLÓGICO 
 
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO RESGATE CAMBUÍ 
TITULAR: Evangelina de Almeida Pinho 
SUPLENTE: Teresa Cristina Moura Penteado 
 
SEGMENTO SINDICAL DOS TRABALHADORES 
 
SEESP SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
SUPLENTE: Antonio Augusto Kalvan 
 

SEGMENTO EMPRESARIAL 
 

SECOVI –Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração 
de Imóveis Comerciais e Residenciais de São Paulo. 
TITULAR: Carina Silva Cury 
 
HABICAMP ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE HABITAÇÃO 
TITULAR: Welton Nahas Curi 
 
 

SEGMENTO MOVIMENTO POPULAR 
 

GRUPO PRÓ URBE 
SUPLENTE: Marcelo Vinholes Ferreira 
 

MINHA CAMPINAS 
SUPLENTE: Letícia Carneiro de Figueiredo 
 

SEGMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL 
 

OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- 2ª SUBSEÇÃO DE CAMPINAS 
SUPLENTE: Cassio Oliveira Gonzalez 
 



IAB – INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL 
TITULAR – Alan Silva Cury 
 
 
AREA – Associação Regional de Escritórios de Arquitetura 
TITULAR: João Manuel Verde dos Santos 
SUPLENTE: Fidelis Asta 
 
 

AEAC – ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE CAMPINAS 
SUPLENTE: Paulo Sérgio Saran 
 

SEGMENTO UNIVERSITÁRIO 
 
UNICAMP – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
TITULAR: Thalita dos Santos Dalbelo 
 
 
SEGMENTO INSTITUCIONAL 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
TITULAR: Márcio Rodrigo Barbutti 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

TITULAR: Anita Mendes Aleixo Saran 
 
 

PAUTA: 

1. Aprovação das Atas: 109ª Reunião Extraordinária e da 351ª Reunião 
Ordinária; 

2. Apresentação e aprovação dos Pareceres referentes aos PLCs: 68/19, 
08/20, 49/20, 50/20 e 52/20; 

3. Apresentação e formação de comissão para elaboração do Parecer sobre 
o PLC 47/20; 

4. Assuntos diversos. 
 
 

O Conselheiro João Verde, Presidente deste Conselho iniciou a 
reunião dando boas-vindas a todos os participantes, convidando a 
mim, Maria Célia, Secretária Executiva do CMDU para lavrar a 
presente ata. Reportando-se ao primeiro item da pauta, perguntou se 
todos tiveram ciência das atas em questão e se desejam fazer 
alguma observação, tendo a Conselheira Carina solicitado que 
fosse corrigida a sua manifestação na ata 109ª Reunião 
Extraordinária. Quanto a ata  351ª Reunião Ordinária foram feitas 
algumas correções nos nomes dos Conselheiros. Após, o 
Presidente colocou em votação a aprovação da ata 351ª da Reunião 



Ordinária, sendo aprovada pela maioria, com duas abstenções. A  ata 
109ª R.Ex.  foi aprovada pela maioria, com três abstenções. Quanto 
ao segundo item -  apresentação dos Pareceres-, o Presidente João 
Verde, convidou a Conselheira Evangelina para apresentar o 
Parecer referente ao PLC nº 68/19, que dispõe sobre a proibição de 

construção de barragens cuja operação tenha qualquer abrangência sobre o 
território de Campinas sem a apresentação do Plano de Segurança da 

Barragem. Em seguida, foi dada a palavra aos participantes, tendo o 
Conselheiro Marcelo Vinholes perguntado se as águas das chuvas 
irão prejudicar as barragens. A Conselheira Evangelina explicou 
que é outra dimensão, um outro estudo, mas todos terão que ter um 
Plano de Segurança. A pedido do Conselheiro Alan, o Presidente leu 
o PLC para um entendimento melhor. A Conselheira Teresa, 
relatora do Parecer, disse que o projeto, por não ter um plano de 
segurança, deve ser, referido plano, acrescentado.  O Conselheiro 
Welton expôs sua preocupação quanto à capacidade da Prefeitura 
em analisar e aprovar o projeto, o que pode gerar mais problema ao 
levar para o público essa responsabilidade. O Conselheiro Alan 
disse que Campinas não pode levar essa responsabilidade para um 
órgão Federal, enfatizando que é de responsabilidade do município. 
O Presidente disse que tem dúvida se podem votar essa matéria, se 
é para o CMDU opinar, pediu para os Conselheiros se manifestarem. 
A Conselheira Teresa disse que tanto faz o tamanho e o material, o 
mais importante é ter um plano de segurança. O Presidente sugeriu 
que pesquisassem mais e deixar para a próxima reunião sua 
definição, pedindo ao Conselheiro Antonio que colaborasse nas 
pesquisas. Sobre o PLC nº 08/20, O Projeto de Lei Complementar nº 08/2020 
dispõe sobre a Aprovação Responsável imediata de construções em edificações 
horizontais, exceto aquelas:  

a) previstas em glebas, localizadas no perímetro urbano;  

b) objeto de licenciamento ambiental previsto na LC 49, de 2013 
(empreendimentos e atividades de impacto local);  

c) que excedam o Coeficiente de Aproveitamento Básico estabelecido no Plano 
Diretor; d) que sejam objeto de Estudo de Impacto de Vizinhança, ou  

            e) que sejam objeto de estudos específicos ou de viabilidade, nos termos da LC nº 

10.850, de 2001.  A Conselheira e responsável pela relatoria 
Evangelina, informou que a comissão não conseguiu se reunir, 
ficando a apresentação para a próxima reunião.  Para a 
apresentação do Parecer referente ao PLC 49/20, O Projeto de Lei 

Complementar nº 49/2020 Acrescenta o artigo 20-A à Lei nº 9953, de 18 de 
dezembro de 1998, que “dispõe sobre a instalação e o funcionamento de 
elevadores de passageiros e escadas rolantes e dá outras providências”. 
 



Art. 1º Fica acrescentado o artigo 20-A à Lei 9.953 de 18 de dezembro de 1998, 
com a seguinte redação: 
“ Art. 20-A Os estabelecimentos com circulação de público no Município de 
Campinas que sejam proprietários e/ou possuidores de escada rolante ficam 
obrigados a afixar, na própria escada ou em área  adjacente, aviso aderente de 
fácil visualização e dispositivos de segurança com indicação tátil. 
 
§ 1º O aviso de que trata o caput deve orientar os usuários quanto ao uso 
adequado da escada rolante e quanto aos cuidados que devem ser observados 
para se evitar acidentes ao utilizá-la. 
 
§ 2º O aviso deve conter informações específicas para a utilização da escada 
rolante por crianças e por pessoas com mobilidade reduzida. 
 
§ 3º O atendimento ao disposto neste artigo é condição para obtenção, 
manutenção e renovação do alvará de uso da edificação em que estiver instalada 
a escada rolante. 
 
§ 4º No caso de descumprimento do disposto neste artigo, o infrator ficará sujeito 
às penalidades previstas no art.22 da Lei nº 11.749, de 13 de novembro de 2003, 
observando o processo fiscal estabelecido nos arts. 26 e 27 da referida Lei, bem 
como às sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.” 
 
Art. 2º O Poder Público regulamentará esta Lei no que couber quanto à 
preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação, nos termos do § 
1º do art. 55 da Lei Federal de 1.990, baixando as normas que se fizerem 
necessárias no prazo máximo de noventa dias contados da data de publicação 
desta Lei 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Na ausência dos relatores, o Presidente leu o Parecer. Após abriu 
a palavra, tendo surgido alguns questionamentos, os quais restaram 
prejudicados em razão da ausência dos relatores para dar os devidos 
esclarecimentos, os quais serão prestados na próxima reunião. 
Sobre o Parecer PLC nº 50/20,  acrescenta o Art. 27-A à Lei nº 11.749/2003, 

que “dispõe sobre a concessão de Alvará de Uso das Edificações”. A relatora 
Conselheira Evangelina fez sua apresentação. Na sequência, o 
Presidente pediu para a relatora explicar o PLC. A Conselheira 
disse que não é necessário alvará para construção de baixo risco, 
pois está enquadrado na lei municipal. O presidente colocou em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. A Conselheira Carina e 
relatora do Parecer referente ao PLC nº 52/20 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de reconstituição de vias, passeios e quaisquer logradouros públicos 
danificados por obras executadas pelas concessionárias de serviços públicos, empresas 

públicas ou privadas e demais responsáveis, expôs as suas considerações. 



Aberta a palavra para manifestação, nenhum dos participantes 
efetuou qualquer consideração, tendo, então, o Presidente colocado 
o parecer em votação, sendo aprovado por unanimidade. No terceiro 
item - formação de comissão para o PLC nº 47/20 -, o Conselheiro 
Marcelo Vinholes ficou com a relatoria. Foi incluído na pauta a 
formação de comissão para os PLCs 28/20 e 53/20. Para o PLC nº 
28/20 o Conselheiro Alan Cury ficou com a relatoria, e para o PLC nº 
53/20, os Conselheiros Carina Cury e Rodrigo Barbutti. O quarto item 
-, assuntos diversos - o Presidente informou que recebeu da Câmara 
Municipal as emendas referentes às Leis da COHAB e da APA, as 
quais serão enviadas a todos os Conselheiros. A Conselheira 
Carina Cury comunicou que no dia 15 de outubro, haverá eleição no 
CAU. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente João Verde 
encerrou a reunião às 20:46hs e eu, Maria Célia Moura Martins, lavrei 
a presente ata. 
 


