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 1 

ATA da Segunda REUNIÃO do Conselho da Cidade – 2013. 2 

Aos três (03) dias do mês de dezembro de dois mil e treze (2013), no Anfiteatro do Centro Cívico 3 

e Cultural Florisvaldo Coelho Prates, localizado à Rua Antonio Correa Barbosa, 2233, térreo, 4 

Centro, Piracicaba – SP, realizou-se a segunda reunião do Conselho da Cidade. A reunião foi 5 

iniciada com a presença dos seguintes membros do Conselho: representando o Governo 6 

Municipal: representante do Instituto de Pesquisas e Planejamento, Lauro J. A. Pinotti, titular; 7 

representante da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Felipe Gomes, suplente; 8 

representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Marlene Cordeiro Carvalho de 9 

Souza, suplente; representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tarcisio 10 

Ângelo Mascarim, titular; representante da Secretaria Municipal de Obras, Arthur Alberto 11 

Azevedo Ribeiro Neto, titular; representante da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, 12 

Getúlio Pedro de Macedo, titular; representante da Secretaria Municipal de Agricultura e 13 

Abastecimento, Waldemar Gimenez, titular; representante da Empresa Municipal de 14 

Desenvolvimento Habitacional, Walter Godoy dos Santos, titular; representantes da Secretaria 15 

Municipal de Educação, Marcos Antonio da Silva, titular; Representante da Secretaria Municipal 16 

de Administração, Ana Carolina Spoladore, titular; representante da Secretaria Municipal de 17 

Esportes, Lazer e Atividades Motoras, João Francisco Rodrigues de Godói, suplente; 18 

Representante da Secretaria Municipal de Finanças, Renato L. Ronsini, titular. Representando a 19 

Sociedade Civil: representantes dos movimentos sociais – Sindicatos de Trabalhadores Urbanos, 20 

Vanderlei Antonio Zampaulo, titular, Francisco Pinto Filho, titular, Claudia Renata Novolette, 21 

titular; representantes dos movimentos sociais – Sindicato de Trabalhadores Rurais, Jacob 22 

Alcides Bortoletto, titular e Aparecida de Jesus Pino Camargo, suplente; representante dos 23 

movimentos populares ou associação de moradores, Adair de Jesus Rodrigues, titular; 24 

representantes das ONG’s/entidades técnicas ou profissionais/instituições de ensino ou 25 

pesquisa, Rafael Jó Girão, titular, Thiago Cerqueira Lazier, suplente, Ninfa Sampronha Barreiro, 26 

titular, Anderson Laerte Teixeira, titular; representantes do Planejamento Territorial, Carlos José 27 

Marco da Silva, titular, Iraci Vitor Honda, titular e Maria Vanusia Lima dos Reis, titular e Pedro 28 

Sérgio Piacentini, suplente. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: representante da 29 

Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Lídia I. M. D'Arce Martins, titular; 30 

representante da Secretaria Municipal de Obras, Maria Angélica Pavan Ignácio Cardoso, 31 

suplente; Representante do Instituto de Pesquisas e Planejamento; Maria Beatriz Silotto Dias de 32 

Souza, suplente; representantes da Secretaria Municipal de Ação Cultural, Rosangela Maria 33 

Rizzolo Camolese, titular e Maria de Fátima Alves Silva, suplente; representantes da Procuradoria 34 

Geral, Andréia Golinelli, suplente; representante da Secretaria Municipal de Governo, José 35 

Antonio Godoy, titular e a representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 36 

Econômico, Célia Regina S. Chispi, suplente. Também justificaram a ausência: o representante 37 

dos empresários – demais setores, Rui Cassavia Filho, titular; o representante dos empresários 38 

do setor imobiliário, Calil José Miguel, titular e o representante dos movimentos sociais – 39 
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Sindicatos de Trabalhadores Urbanos, Aristides Galvão. Além dos conselheiros presentes 40 

participaram da reunião: Sabrina Rodrigues Bologna, Idnilson Donizete Perez e Rosalina Martins 41 

de Oliveira Castanheira (equipe técnica do IPLLAP), Paulo Sérgio Camolese (vereador), Silvani 42 

Lopes de Campos (Emdhap), Kátia Regina Aparecida (cidadã). Devido a compromissos urgentes 43 

do Prefeito Gabriel Ferrato, o Diretor Presidente do IPPLAP, Lauro J. A. Pinotti saudou os 44 

presentes e iniciou a reunião, com a seguinte a pauta: I - Aprovação da Ata da primeira reunião; 45 

Aprovada sem emendas. II - Proposta de Projeto de Lei Complementar s/nº referente à 46 

Microbacias do Enxofre e Piracicamirim (Alteração de Zoneamento); III - Projeto de Lei 47 

Complementar para oficialização das ZEIS da EMDHAP e IV - Discussão sobre Regimento 48 

Interno do Conselho. Os assuntos foram retirados da pauta. Lauro justificou que foi necessário 49 

retirar da pauta considerando que não houve retorno da análise e parecer da Procuradoria Geral, 50 

em tempo hábil e deverá ser analisado na pauta da próxima reunião, no exercício 2014 para que 51 

todos os conselheiros possam analisar previamente. Em seguida, Lauro passou a palavra para a 52 

jornalista Sabrina que relatou sobre a participação dos delegados, Aristides Galvão, Claudia 53 

Regina Novolette, Sabrina Rodrigues Bologna e Anderson Laerte Teixeira, eleitos na conferência 54 

da cidade para representar o município na Conferência Nacional, realizada em Brasília. Sabrina 55 

apresentou fotos do evento e os temas dos eixos temáticos: A participação do controle social no 56 

sistema nacional de desenvolvimento urbano, Fundo nacional de desenvolvimento urbano, 57 

Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial, Políticas de incentivo à 58 

implementação de instrumentos de promoção da função social da propriedade. Além da 59 

conferência nacional houve também um evento, paralelo, com o tema Instrumentos notáveis de 60 

intervenção urbana, sobre as possibilidades de instrumentos para melhorar a condição urbana e 61 

alguns casos de sucesso implantados. Em seguida, passou a palavra para a conselheira Claudia, 62 

que falou sobre a importância da contribuição dos conselheiros na representação em eventos 63 

como esse para que traga novas idéias e experiências, além da oportunidade de se aplicar o 64 

aprendizado na cidade, sempre visando o bem estar da comunidade.  Também comentou sobre a 65 

participação no evento o vereador Paulo Camolese que disse que esse momento vivido tem sido 66 

um constante aprendizado e participar das conferências foi muito importante para seu 67 

crescimento e para implementar políticas públicas visando o bem estar do povo, mas também 68 

que haja a participação popular e colocou-se à disposição do governo para o que for necessário. 69 

O conselheiro Vanderlei falou sobre o adensamento da cidade, que está muito difícil a 70 

mobilidade urbana e acredita que devido ao aumento de pessoas no mesmo local, sem uma 71 

infraestrutura adequada para atender a demanda que é expressiva demais, principalmente na 72 

área central da cidade e externou sua preocupação em relação aos grandes empreendimentos 73 

que vem sendo aprovados pela CAP – Comissão de Análise e Parecer que atua junto às 74 

secretarias municipais para a aprovação dos mesmos. Em seguida a jornalista Sabrina terminou a 75 

apresentação referente à conferência nacional informando que foi eleito um delegado de limeira 76 

como representante do aglomerado junto ao conselho nacional das cidades e que o conselho é 77 

formado por 82 pessoas, dos segmentos: poder público, movimento popular, movimento social, 78 

entidades de pesquisas, conselhos de profissionais, trabalhadores e empresários. Sabrina 79 

encerrou agradecendo a atenção de todos e passou a palavra para o Lauro que colocou à 80 
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disposição para outros esclarecimentos, e o conselheiro Vanderlei Zampaulo perguntou se o 81 

conselho poderia encaminhar à CAP uma orientação quanto às novas aprovações, visando 82 

amenizar os problemas para a sociedade em relação ao adensamento com falta de 83 

infraestrutura. Lauro disse que a microcentralidade atuará nessa questão de promover a 84 

sustentabilidade das várias regiões, diminuindo a demanda por circulação e os veículos nas ruas, 85 

resolvendo vários problemas e também a questão do adensamento. Quanto às aprovações de 86 

loteamentos eles podem ser permitidos, mas em contrapartida deverá ser exigido mais dos 87 

empreendedores mesmo que dificulte e ele desista do empreendimento, assim só serão 88 

executados novos empreendimentos com infraestrutura adequadas, que atendam também o 89 

entorno do local favorecendo a população. A conselheira Ninfa disse que é muito importante que 90 

se haja com consciência e responsabilidade para que futuramente os conselheiros não sejam 91 

cúmplices de uma má administração.  O Sr. Adair comentou sobre a largura das calçadas e as 92 

ruas estreitas, dizendo que não há como utilizar parte dela para se criar ciclovias. Lauro disse que 93 

elas precisariam ser unificadas, padronizadas, a fim de evitar problemas. Não havendo mais nada 94 

a tratar Lauro reforçou que os assuntos a serem aprovados serão previamente enviados, por e-95 

mail, para análise dos conselheiros a fim de que todos possam aprovar com mais segurança. Em 96 

seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu, Rosalina M. O. 97 

Castanheira, lavrei a presente ata, que será assinada por mim. Assinatura:___________, em 98 

03/12/2013. 99 

Adendo: Referente à Ata da reunião realizada em 03/12/2013, foi solicitado na reunião de 100 

26/02/2014 a seguinte ratificação: Esta Ata foi levada ao plenário para aprovação e foi 101 

solicitado que se conste o seguinte: “O conselheiro Vanderlei Zampaulo propôs que o grupo 102 

aprovasse uma moção com recomendação à CAP quanto às analise mais criteriosas com 103 

relação à aprovação de projetos de construção civis que geram adensamento, como no Jupiá, 104 

Ondas e Campestre. Lauro propôs a aprovação da moção pelos conselheiros, porém a servidora 105 

do IPPLAP, Rosalina Castanheira, responsável por lavrar a Ata, informou que no momento 106 

muitos conselheiros já haviam se retirado e não havia mais quorum para aprovação. O 107 

Conselheiro Vanderlei disse que considera essa recomendação fundamental.” e “A conselheira 108 

Claudia solicitou a correção do nome dela, sendo que o correto é Claudia Renata Novolette, e 109 

também, que constasse na Ata que quando apresentou o relatório da participação na 110 

Conferência Nacional em Brasília, retratou aos conselheiros presentes que Piracicaba foi citada 111 

de forma negativa, por contratar primeiro um projeto de zona especial de interesse social e 112 

depois fazer a lei mudando a área.”Piracicaba, 26/02/14____________ Rosalina Castanheira. 113 

 114 

 115 

 116 

LAURO PINOTTI  117 

Presidente 118 

 
 

 


