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CMDU 
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

ATA DA 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
08/09/2020 

 
 Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 19h00, em 

reunião virtual através do link https://mett.google.com/phv-fibn-jvs, 

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

da sua trecentésima quinquagésima primeira reunião ordinária com a presença 

dos seguintes conselheiros: 

 ENTIDADES TITULARES 

SEGMENTO ECOLÓGGICO 
 
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO RESGATE CAMBUÍ 
TITULAR: Evangelina de Almeida Pinho 
SUPLENTE: Teresa Cristina Moura Penteado 
 

SEGMENTO EMPRESARIAL 
 

SINDUSCON SINDICATO DA INDÚS. DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO E DE SÃO 
PAULO 
TITULAR: Márcio Benvenutti 
 

SECOVI –Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de 
Imóveis Comerciais e Residenciais de São Paulo. 
TITULAR: Carina Silva Cury 
 

SEGMENTO MOVIMENTO POPULAR 
 

GRUPO PRÓ URBE 
SUPLENTE: Fábio Silveira Bernils 
 

MINHA CAMPINAS 
SUPLENTE: Letícia Carneiro de Figueiredo 
 

SEGMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL 
 

OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 2ª SUBSEÇÃO DE CAMPINAS 
TITULAR: Ronaldo Gerd Seifert 
 

AREA – Associação Regional de Escritórios de Arquitetura 
TITULAR: João Manuel Verde dos Santos 
 

SEGMENTO EMPRESARIAL 
 

HABICAMP ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE HABITAÇÃO 
TITULAR: Welton Nahas Curi 
 

SEGMENTO INSTITUCIONAL 
 



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

SUPLENTE: Monna Hamssi 
 

PAUTA: 

1. Aprovação das Atas: 349ª e 350ª Reuniões Ordinárias e 109ª Reunião 
Extraordinária; 

2. Apresentação, discussão e formação de comissão para análise sobre o PLC nº 
49/2020 – Acrescenta o art. 20-A § Lei nº 9.953 de 18 de dezembro de 1.998, 
que “Dispõe sobre a instalação e o funcionamento de elevadores de 
passageiros e escadas rolantes e dá outras providências”; 

3. Assuntos diversos. 

O Conselheiro João Verde, Presidente deste Conselho iniciou à reunião, deu boas-
vindas a todos nesta reunião virtual que o Conselho está realizando, convidou a mim 
Maria Célia, Secretária Executiva do CMDU para lavrar a presente ata. Na sequência 
reportou-se ao primeiro item da pauta, aprovação das atas: 349ª e 350ª Reuniões 

Ordinárias e 109ª Reunião Extraordinária. perguntou se havia alguma observação a 
fazer, o Presidente João Verde solicitou algumas correções, na 349ª e 350ª, na sua 
fala será alterado o texto, corrigir a data (ano), na 109ª R.Ex., colocar o nome da 
Associação Resgate Cambuí, e na manifestação do Conselheiro Alan não havia 
anotação, por esse motivo o Presidente sugeriu não aprova-la, ficando para a 
próxima reunião, solicitar  ao Conselheiro  enviar as suas considerações. Colocadas 
em votação as atas da 349ª e da 350ª Reuniões Ordinárias foram aprovadas pela 
maioria com duas abstenções. Foi incluída na pauta a apresentação do Parecer 
referente ao PLC nº 42/20, tendo em vista que na 109ª Reunião Extraordinária foi 
apresentado, mas não foi aprovado, devido à apresentação de dúvidas, que não 
puderam ser sanadas no momento pela ausência da relatora. De volta à reunião, o 
Presidente convidou a Conselheira Evangelina para apresentar o Parecer, no 
recorrer da apresentação houve novamente problema na conexão, para dar 
continuidade, o Presidente assumiu a apresentação que foi considerado pela relatora 
Favorável. Após o Presidente abriu a palavra, a Conselheira Carina disse que agora 
está claro. O Presidente manifestou sua dúvida em fazer uma praça em determinado 
bairro, ou talvez fazer prédios para moradias, mas teria que entrar no rol de 
pagamentos se colocar no custo. Em seguida o Presidente colocou em votação o 
Parecer, que foi aprovado por unanimidade. No segundo item, formação de comissão 
para o PLC nº 49/20, o Conselheiro Welton ficou como relator, e o Conselheiro Márcio 
Benvenutti como colaborador. O Conselheiro Ronaldo disse que tem dúvida se esse 
PLC é pertinente ao CMDU. O Presidente disse que sim, explicando que tudo que é 
referente a construção faz parte do desenvolvimento urbano. O Conselheiro Márcio 
Benvenutti mencionou sobre o futuro elevador inteligente, vai entrar na aprovação 
de planta. No terceiro item, assuntos diversos, o Conselheiro Fábio Bernils solicitou 
sua exclusão da comissão referente ao PLC nº 68/19. Para o PLC nº08/20 a 
comissão foi formada pelos Conselheiros: Evangelina, Welton e Márcio Benvenutti. 
Para o PLC nº 50/20 a relatoria ficou com a Conselheira Evangelina, e  o PLC nº 
52/20 a relatoria ficou com a Conselheira Carina e o Conselheiro Márcio Barbutti 
como colaborador. Em outro assunto o Presidente, comunicou o convite da Unicamp, 
já encaminhado aos Conselheiros, perguntou se algum Conselheiro gostaria de 
participar, não houve interessado, o Presidente sugeriu enviar a todos os 



Conselheiros consultando a participação, embora na sua opinião não é matéria para 
o Conselho. A Secretária Executiva do CMDU comunicou que estará em férias no 

período de 15 a 29 de setembro. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente João 
Verde encerrou a reunião às 20:15hs e eu, Maria Célia Moura Martins, lavrei a 
presente ata. 


