CONCIDADE
CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS
ATA DAS 81ª E 82ª REUNIÕES ORDINÁRIAS
13/12/2017
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, na Sala Milton Santos, 19º andar, Paço
Municipal, Campinas/SP, com a presença dos representantes das entidades titulares abaixo e
convidados relacionados para participarem da octagésima primeira e octagésima segunda
Reuniões Odinárias do Conselho da Cidade de Campinas, realizadas conjuntamente, conforme
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Município e enviado por e-mail a todos os
conselheiros titulares e suplentes:
VICE-PRESIDENTE: JOÃO LUIZ PORTOLAN GALVÃO MINICELLI
SECRETÁRIA EXECUTIVA: MARIA CÉLIA MOURA MARTINS
SEGMENTO – MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES - ENTIDADES TITULARES
MINHA CAMPINAS
SUPLENTE: Claudia Helena de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO VALE DAS GARÇAS
TITULAR: Marcelo Caneppele
SEGMENTO ENTIDADES SINDICAIS E DOS TRABALHADORES - ENTIDADE TITULAR
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SP
SUPLENTE: José Mendonça Furtado Neto
SEGMENTO EMPRESARIAIS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DO DESENVOLVIMENTO URBANO ENTIDADES TITULARES
CIESP – CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPLENTE: Gilberto Vicente de Azevedo Junior
HABICAMP ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE HABITAÇÃO
TITULAR: Douglas Vargas
CÂMARA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE CAMPINAS E REGIÃO
TITULAR: Márcio Barbado
SEGMENTO PROFISSIONAIS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO ENTIDADES TITULARES
GRUPO PRÓ-URBE – GPU
TITULAR: Denis Roberto Castro Perez

SEGMENTO CONSELHOS MUNICIPAIS COM ATIVIDADES LIGADAS AO DESEN. URB.
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMDEMA
TITULAR: João Luiz Portolan Galvão Minicelli
SEGMENTO ENSINO SUPERIOR, ACADÊMICO E DE PESQUISA
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ACHER
TITULAR: Jarbas Lopes Cardoso Junior
PUCC – SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO
TITULAR: João Manuel Verde dos Santos
SEGMENTO ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS – ONGs
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 3ª SUBSEÇÃO DE CAMPINAS
SUPLENTE: Ivan Luiz Castrese
ASSOCIAÇÃO RESGATE CAMBUI
TITULAR: Teresa Cristina Moura Penteado
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA DIVERSIDADE DAS ESPÉCIES – PROESP
TITULAR: José Salomão Fernandes
SEGMENTO INSTITUCIONAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
TITULAR: Walquiria Sonati
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
TITULAR: Simone Souza Nicoliello Penna
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TITULAR: Alberto Silva Filho (Beto Lago)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE
TITULAR: Gabriel Trevisan Formigoni
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
TITULAR: Fabiano Murilo Azevedo Lima
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUPLENTE: Percio Ferreira Filho
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
TITULAR: Guilherme Henrique Stroeder Martins
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEF. E, MOBIL. REDUZIDA
TITULAR: Felipe Gonçalves da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESEN. SUSTENTÁVEL
SUPLENTE: Maria Eugênia Mobrice
EMDEC – EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.
SUPLENTE: Clair Inácio de Sousa
SANASA – SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A.
SUPLENTE: Márcia Trevisan Vigorito
SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS
TITULAR: Valdir Aparecido Delling
CONVIDADO: Marcelo Garcia Bonfim
PAUTA:
1. Aprovação da ata da 80ª Reunião Ordinária;
2. Aprovação da alteração do Regimento Interno Subseção IV – das Reuniões, Artigo 14;
3. Aprovação da agenda das Reuniões Ordinárias para o ano de 2018;
4. Criação de comissão para elaboração dos temas à serem abordados no 1º semestre de
2018 no Concidade;
5. Assuntos Gerais.
Às 18h50 com o quórum regulamentar conforme Regimento Interno, o Presidente em exercício
Senhor João Luiz Portolan Galvão Minicelli (Giovanni Galvão) iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos e justificou a ausência do Presidente; esclareceu que excepcionalmente esta
reunião está acontecendo nesta sala devido o Salão Vermelho estar com agendamento para outro
evento. Passando desde logo para o primeiro item de pauta (aprovação da ata da 80ª reunião
ordinária) informou que o conselheiro Jarbas solicitou correção na sua fala, e para conhecimento
de todos procedeu à leitura dessa alteração. Na sequência colocou o assunto em votação para
provação, questionando se algum conselheiro desejava se manifestar; não havendo manifestações
a ata foi aprovada pela maioria com uma abstenção.
No segundo item de pauta (aprovação da alteração do Regimento Interno Subseção IV – das
Reuniões - Artigo 14) o Presidente procedeu à leitura do artigo objeto de alteração que tem a
seguinte redação atual: SUBSEÇÃO IV – DAS REUNIÕES: Art. 14 - O Plenário do Conselho reunirse-á, ordinariamente, a cada 30 (trinta) dias, ou extraordinariamente, por convocação de seu
presidente, ou em decorrência de requerimento de 1/3 dos seus conselheiros. Na sequência, foi por
ele apresentada a proposta de alteração que passaria a ter a seguinte redação: Art. 14 – As
Reuniões Ordinárias do Conselho são bimestrais, ou extraordináriamente, por convocação de seu
presidente, ou em decorrência de requerimento de 1/3 dos seus conselheiros titulares. O
Presidente argumentou que o tema é polêmico e já chegou a ser anteriormente debatido; lembrou
que as reuniões antigamente eram bimestrais e que na época houve mais reuniões extraordinárias,
e que se houver necessidade quantas reuniões extraordinárias for preciso, serão agendadas se à
alteração for aprovada, o Conselho ganharia em qualidade, tempo maior para agendar palestras e
apresentações, justificando que é complicado adequar a agenda de palestrantes com a do
Conselho. O conselheiro João Verde citou que outros Conselhos têm agenda pré estabelecida para
todo o ano, ficando muito mais fácil para desmarcar do que agendar reuniões com tres dias de
antecedência, citando exemplo do Congeapa e Condepacc. Considerou que este ano terão muitos

assuntos como: Lei de Uso e Parcelamento do Solo dentre outras leis, sendo então importante
manter reuniões mensais. O conselheiro José Salomão alertou a necessidade de verificar se a
alteração no Regimento Interno está de acordo com a Lei. A conselheira Teresa sugeriu retomar os
estudos da revisão integral do Regimento, lembrando que o Conselho já havia discutido a lei do
Concidade encaminhando sugestões. O conselheiro José Furtado solicitou ao Presidente que lesse
as atribuições do Concidade, no qual foi atendido. O conselheiro defendeu que as reuniões
ordinárias continuem mensais, disse que são inúmeras as atribuições, sendo que as frequências
das reuniões serão insuficientes. A conselheira Walquiria falou que tem que deixar tudo bem
esclarecido para não sermos acusados de estarmos infringindo a Lei. Salientou que até agora o
Concidade não conseguiu sua identificação, e que temos que observar as atribuições dos outros
Conselhos, não pode invadir ou decidir por eles . O conselheiro Márcio Barbado defendeu a
continuidade das reuniões mensais, disse que o Conselho é bem maior, lembrou que no começo
funcionaram muito bem, cobravam das entidades contribuições, lembrou também que o
Concidade foi criado para cuidar do Plano Diretor. O Presidente alertou que do jeito que está, as
pessoas estão perdendo tempo, vindo aqui com discussões infundadas e infrutíferas, sem proveito
para a cidade. O conselheiro Douglas lembrou que o Conselho não é técnico; trata-se de um
conselho genérico, que envolve atribuições residuais ou seja: que os demais conselhos existentes
na cidade não contemplem. O conselheiro José Furtado afirmou que o Concidade não conflita com
outros Conselhos e que a pauta é fixada pela Seplurb. A Secretária Maria Célia disse que ninguém
quer acabar com o Conselho, estão preocupados em levar mais qualidade como: palestras;
demandas que vierem dos conselheiros, e que nada impede de fazer reuniões extraordinárias
quantas forem necessárias. Antes de ser colocado em votação, o Presidente ressaltou que nada
impede que 1/3 dos conselheiros convoque reuniões extraordinárias. O Presidente iniciou a
votação, neste momento a conselheira Teresa solicitou que fosse nominal, sendo atendida. Em
votação com 13 (treze) votos a favor os seguintes conselheiros: Walquiria (gabinete do Prefeito);
Simone (jurídico); Alberto (Beto Lago) pela Cultura; Gabriel (Secretaria de Gestão); Percio
(infraestrutura); Marcelo Cândido (Planejamento); Guilherme (Planejamento); Giovanni
(comdema); Douglas Vargas (habicamp); Valdir (setec); Felipe (Deficientes); Maria Eugênia (Verde);
Márcia (Sanasa); votaram contrariamente à proposta 11 (onze) conselheiros: Claudia (Minha
Campinas); Marcelo Caneppele (Vale das Garças); José Furtado (Sindicato); Jarbas (Renato Archer);
João Verde (PUC); Teresa Cristina (Resgate Cambuí); José Salomão (Proesp); Dênis (Prourbe);
Gilberto (Ciesp); Márcio Barbado (Câmara de Comércio), e Ivan (OAB). Após a contagem, o
Presidente declarou aprovada pela maioria a alteração do regimento em tela, que no artigo 14
passa a ter a redação mencionada. Passando para o terceiro item da pauta (aprovação da agenda
das reuniões ordinárias para o ano de 2018) o Presidente em exercício apresentou o calendário
que será encaminhado por e-mails aos conselheiros e disponibilizado na página do Concidade da
Prefeitura. Colocado em votação, foi aprovado por 18 (dezoito) votos favoráveis, 2(dois) contrários
e 4 (quatro) abstenções. No quarto item (criação de comissão), o Presidente em exercício salientou
que o Concidade não é revisor de nenhum outro Conselho, também não é superior a qualquer
deles; na sua opinião o Concidade precisa encontrar sua identidade. O conselheiro Marcelo
Canepelle disse que este assunto é complexo e deveria inicialmente ser discutido com todo o
Conselho. O Conselheiro Salomão disse que devemos nos ater à competência do conselho; O
Conselheiro Furtado entende que se existe uma comissão para discutir a nova lei do CONCIDADE, o
assunto que está agora em pauta deveria ser discutido por essa comissão e não ser criada uma
comissão nova; A conselheira Simone falou que é difícil decidir, e é difícil que os temas do
Concidade não estejam inseridos nos outros Conselhos, precisa ver qual o seu papel; e achou
importante criar uma comissão para discutir como o CONCIDADE pode contribuir com os demais
conselhos, com uma visão mais genérica. Assim, por exemplo, enquanto o conselho de transporte
discute os assuntos de mobilidade e transporte, o CONCIDADE deve colaborar com esse assunto;

A conselheira Claudia disse que votação da periodicidade ligada a outro Conselho não pode
interferir na agenda do Concidade. Disse também que na sua opinião não existe crise, falou do
espaço não democrático desta reunião que não favorece ao diálogo, e por fim manifestou que é
contraria à criação da comissão. O conselheiro José Salomão ressaltou a importância de um
debate para definir o rol de competências, e após criarem uma comissão. Conselheiro Furtado
requer que a votação seja nominal, sendo atendido; O Presidente faz então a chamada de cada
conselheiro pelo nome, solicitando que cada um resposta SIM (concordando com a criação da
comissão) ou NÃO (não concordando); Constataram-se 19 (dezenove) votos a favor os seguintes
conselheiros: Gilberto; Douglas Vargas; Marcio Barbado; Denis; Minnicelli; João Verde;
Walquiria; Simone; Alberto; Gabriel; Fabiano; Percio; Marcelo Cândido; Guilherme; Felipe; Maria
Eugênia; Clair; Márcia e Valdir, e 6 (seis) votos contrários dos seguintes conselheiros: Claudia
Helena; Marcelo Caneppele; José Furtado; Jarbas; Teresa Cristina e José Salomão. Em seguida o
Presidente questionou quais os Conselheiros gostariam de fazer parte da Comissão; Conselheiro
Gilberto sugere que a secretaria executiva do Conselho providencie remessa para todos os
membros do CONCIDADE comunicando a criação da comissão e questionando quais conselheiros
pretendem compor a comissão; O Presidente afirma que nada impede que algum conselheiro se
manifeste já e fique aberta a possibilidade de qualquer conselheiro manifestar interesse
posteriormente; Manifestaram-se para compor a comissão: Valdir, Beto, Simone, Giovanni, Fabiano
e Gilberto; Após a contagem, o Presidente declarou aprovada a criação da Comissão; No quinto
item, assuntos gerais o Conselheiro João Verde convidou a todos para evento do IAB na Catedral
com apresentação da Orquestra Sinfônica, amanhã dia 14, às 20hs. E nada mais à tratar o
Presidente em exerxício encerrou a reunião às 20h15min. E eu, Maria Célia Moura Martins, lavrei
a presente Ata.

