CONCIDADE - Conselho da Cidade de Piracicaba
1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DA CIDADE.

2

4ª Reunião Ordinária/2014.

3

Aos doze (12) dias do mês de novembro de dois mil e quatorze (2014), no CQP – Centro de

4

Qualificação Profissional, localizado à Rua Antonio Correa Barbosa, 2233, 3º andar, Centro,

5

Piracicaba – SP, realizou-se a quarta reunião ordinária do Conselho da Cidade. A reunião foi

6

iniciada às 18h30, com a presença dos seguintes membros do Conselho: Representando o Governo

7

Municipal: representante da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Felipe Gomes,

8

suplente; representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Marinelza da Silva,

9

suplente; representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tarcisio Ângelo

10

Mascarim, titular; representante da Secretaria Municipal de Obras, Maria Angélica Pavan Ignácio

11

Cardoso, suplente; representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Waldemar

12

Gimenez, titular; representante da Secretaria Municipal de Ação Cultural, Maria de Fátima Alves

13

Silva, suplente; representante da Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional – Emdhap,

14

Sandra Cristina Liberal; representante da Secretaria Municipal de Educação, Marcos Antonio da Silva,

15

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

16

Representando a Sociedade Civil: representante dos empresários: Setor Imobiliário, Calil José

17

Miguel; demais setores, Rui Cassavia Filho, titular; Empresários do Setor Sucroalcooleiro, Ivanjo

18

Cristiano Spadote; representante dos movimentos sociais – Sindicatos de Trabalhadores Urbanos,

19

Claudia Renata Novolette; Também participaram da reunião: Orsom Camargo e Rosalina Martins

20

de Oliveira Castanheira, representantes do IPPLAP. Justificaram a ausência os seguintes

21

conselheiros: Representantes do Instituto de Pesquisas e Planejamento, Lauro Pinotti, titular e Valmir

22

José Santana, suplente; representante do Semae, Hugo Marcos Piffer Leme, titular; representante da

23

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, Sergio Fortuoso, suplente; representante dos movimentos

24

sociais – Sindicatos de Trabalhadores Urbanos, Vanderlei Antonio Zampaulo, titular; Representante

25

dos Movimentos Populares ou Associação de Moradores, Adair de Jesus Rodrigues, titular;

26

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

27

Tiago Cerqueira Lazier, suplente, Ninfa Sampronha Barreiro e Anderson Laerte Teixeira, titulares;

28

representante do Planejamento Territorial, Iraci Vitor Honda, titular e

29

suplente. Devido à impossibilidade da presença do Presidente do Conselho, Lauro J. A. Pinotti a

30

reunião foi conduzida pelo Vice Presidente do Conselho, Rui Cassavia Filho que saudou os presentes e

31

iniciou os trabalhos com a leitura da pauta: I – Aprovação das Atas: Reunião de 03/12/2013

32

(Adendo),

33

(13/03/2014), 2ª Reunião Ordinária/2014 (09/04/2014), 2ª Reunião Extraordinária/2014

34

(10/06/2014), 3ª Reunião Ordinária/2014 (13/08/2014), 3ª Reunião Extraordinária/2014

35

(15/10/2014). II – Propostas de Resolução (Rui Cassavia Filho): Protocolo nº 144847/14

1ª

Reunião

Ordinária/2014

(26/02/2014),

1ª

Pedro Sérgio Piacentini,

Reunião

Extraordinária/2014
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36

(Proposta de Resolução para ordenamento de processo administrativo de proposta dos

37

conselheiros, a serem apreciadas pelo Plenário, Protocolo nº 148037/14 (Proposta de Resolução

38

para Parecer Opinativo do Conselho da Cidade), Protocolo nº 171314/14 (Proposta de Resolução

39

para Parecer Deliberativo do Conselho da Cidade), Protocolo nº 171320/14 (Proposta de

40

Resolução para Notas Técnicas do Conselho da Cidade). III - Câmaras Técnicas: 1- Tiago Lazier

41

(Indicação para participar da CT Mobilidade) 2- Ninfa Sampronha (Solicita sua substituição na

42

CT Mobilidade). IV - Fluxograma do Concidade e Expedientes: Ofício do Conselheiro Adair de

43

Jesus – Justificativa de Ausência, Ofício do Conselheiro Tiago C. Lazier – sugere que se

44

estabeleça como praxe o envio de propostas de alteração de leis juntamente com a Lei original,

45

Parecer da Procuradoria Geral referente Artigo 29 do Regimento Interno do Concidade e

46

Utilização da Sala do Concidade. As atas foram aprovadas conforme lidas, com exceção da Ata da 3ª

47

Reunião Ordinária/2014 (13/08/2014) que deverá ser pauta da próxima reunião, considerando que até

48

o presente momento ainda não foi concluída pelo 1º secretário. A conselheira Claudia Renata

49

Novolette disse que não conseguiu abrir dois dos arquivos das atas enviadas por e-mail, porém os

50

demais conselheiros disseram que receberam e abriram normalmente os arquivos e então a mesma

51

solicitou que os próximos arquivos sejam enviados com a extensão PDF. Em seguida o Senhor Rui

52

Cassavia Filho leu a proposta referente ao protocolo 144847/14 explicou e justificou, porém surgiram

53

algumas dúvidas e sugestões, tais como: Essas questões são pertinentes ao conselho? A letra B do art.

54

3º: Já não é feito por outras secretarias? É papel do conselho aprovar ou desaprovar essa proposta? É

55

preciso, primeiramente, passar pela Procuradoria Geral. Muitos documentos, sugeridos nessa proposta,

56

já são feitos por diversas secretarias. Enfim, emergiu-se vários argumentos, questionamentos e

57

sugestões até que ficou decidido que, por conter na proposta termos técnicos de difícil compreensão

58

demandando dúvidas sobre quem vai analisar esses documentos, e se é ou não função do conselho,

59

essa proposta será encaminhada a Procuradoria Geral para revisão e verificar se é ou não pertinente ao

60

conselho. A conselheira Claudia falou sobre sua preocupação no sentido de ficarmos refém de um

61

parecer da Procuradoria, “Porque não podemos fazer uma proposta agora ou todos dizerem não a essa

62

proposta? Para evitar ficarmos sempre subordinados a Procuradoria Geral? (Citando uma situação em

63

que presenciou, na qual, não havia em mãos informações necessárias para a discussão proposta). Por

64

tanto, se só ficarmos subordinados, todo o trabalho pode ficar moroso.” Mesmo narrando esta

65

preocupação, muitos concordam que a dúvida a respeito dessa proposta emerge porque não está claro

66

se esta é uma responsabilidade do conselho ou se é das câmaras técnicas. Após essa preocupação, Rui

67

Cassavia Filho explica que esta proposta é para evitarmos que se aprovem “coisas erradas”, pois o

68

acordo ou não do conselho sobre projetos é encaminhado à câmara e é anexado ao projeto. E

69

indiretamente, o conselho acaba sendo julgado como responsável (erroneamente) pelo projeto aceito.

70

Mas, esses dizeres foram apenas para expressar opiniões, pois todos concordaram em encaminhar para
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71

a procuradoria geral esta proposta que depois voltará a plenário. Protocolo nº 148037/14, proposta de

72

resolução para parecer opinativo do Conselho da Cidade. Rui Cassavia Filho explicou que este é um

73

modelo de parecer opinativo, para que os conselheiros forneçam suas opiniões sobre os projetos e após

74

isso, é levado em plenário. Esta proposta foi aprovada, devendo ser apenas corrigidos alguns erros de

75

digitação. Protocolo 171314/14, proposta de resolução para parecer deliberativo. Rui Cassavia Filho

76

enfatizou a diferença, nessa proposta, entre parecer opinativo e deliberativo, que em projetos na

77

câmara não basta somente a ata, mas é aconselhável um parecer deliberativo. A conselheira Marinelza

78

da Silva comentou que em outros conselhos essas resoluções são aprovadas juntamente com o

79

regimento interno, mas nesse conselho somente cita que precisa ser feito o parecer. Rui Cassavia Filho

80

disse que essa proposta segue o modelo do parecer opinativo, porém com o objetivo deliberativo. Por

81

fim, todos aprovaram esta proposta sem objeções. Protocolo nº 171320/14, proposta de resolução para

82

Notas técnicas do Conselho da Cidade. A proposta foi lida e aprovada, devendo apenas ser corrigidos

83

alguns erros de digitação. Fluxograma do Concidade (Propostas de Resolução nº 05 apresentada pelo

84

Conselheiro Rui Cassavia Filho, Protocolo nº 184698/14. O Vice Presidente explanou que para cada

85

projeto deveria ser aberto um processo administrativo, para garantir um ordenamento dos documentos,

86

de propostas e projetos dentro do conselho. Nessa proposta, se define uma data para encerramento de

87

30 dias, ou seja, o parecer deve ser feito no máximo em 30 dias. Porém, todos ficaram com dúvida no

88

prazo estipulado para o parecer, sendo assim, será acrescentado colocado um artigo que o prazo para

89

fornecer o parecer/conclusão, pode sofrer alterações por até mais 30 dias, e no art. 4º será acrescentado

90

que enviem uma cópia eletrônica para os conselheiros. Como todos concordaram, esta proposta foi

91

aprovada e não precisa voltar a plenário. Dando sequência, o Vice Presidente Rui Cassavia Filho

92

apresentou o ofício da Conselheira Ninfa Sampronha Barreiro solicitando seu desligamento da Câmara

93

Técnica de Mobilidade e do conselheiro Tiago Cerqueira Lazier indicando seu nome para a mesma

94

Câmara. Não havendo nada a opor quanto à indicação Tiago foi eleito membro da Câmara Técnica.

95

Em seguida, Rui Cassavia Filho comentou sobre os documentos do expediente, não havendo nada a

96

acrescentar ou aprovar, solicitou que sejam arquivados. Não havendo mais nada a tratar o Vice

97

Presidente Rui Cassavia Filho agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Ana Carolina

98

Spoladore, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo Vice Presidente, Piracicaba,

99

12/11/2014.

100
101
102
103

Ana Carolina Spoladore

Rui Cassavia Filho

2ª Secretária

Vice Presidente

CONCIDADE – Conselho da Cidade de Piracicaba
Rua Capitão Antonio Correa Barbosa, 2233 – Centro Piracicaba – SP
Telefone: (19) 3403-1200 ♦ e-mail:concidade@piracicaba.sp.gov.br

3/3

