ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS – RMC
Aos dezoito dias do mês de Outubro de 2016, às 09h00, no Município de Campinas, Estado de
São Paulo, realizou-se a septuagésima sétima reunião Ordinária do Conselho de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, no auditório do Ciesp (Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo), conforme convocação encaminhada previamente aos
integrantes do Conselho, com a seguinte pauta: I – Expediente: Entrega da lista de expedientes
recebidos; Informes Gerais; II – Ordem do Dia: 1) Informe sobre a realização da Terceira
edição do Inova Campinas - Forum Regional de Inovação e Desenvolvimento Sustentado – Dr.
José Eduardo Azarite – Presidente da Fundação Forum Campinas; 2) Apresentação sobre a
Instalação do Radar Meteorológico e Projeto Chuva; 3) Informação sobre andamento do
Projeto Saúde em Ação / Arboviroses –Márcia Bevilacqua – DRS 7; 4) Indicação de uma lista
tríplice para compor o Conselho de Orientação do Saneamento da ARSESP – COBS; 5)
Aprovação da Proposta de Aplicação do PDUI, Formação e aprovação de um Comitê Executivo
para acompanhamento do PDUI – Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado na RMC e
deliberação sobre o início do Plano; 6) Outros assuntos: Projetos Fundocamp: 1)Apreciação e
deliberação sobre Parecer do Agente Técnico referente aprovação da Proposta de Aplicação
do Projeto “Re-Virada Cultural” do município de Holambra; 2) Apreciação e deliberação sobre
Parecer do Agente Técnico referente a Aprovação do aditamento da Proposta de Aplicação do
Projeto “Sistema Regional de Defesa Civil” do município de Americana; 3) Apreciação e
deliberação sobre Parecer do Agente Técnico referente a Aprovação da Proposta de Aplicação
do Projeto “Plataforma para Redução de Riscos de Desastre na RMC” do município de Artur
Nogueira; 4) Apreciação e deliberação sobre Parecer do Agente Técnico referente à
aditamento ao Termo de Compromisso, da Proposta de Aplicação do Projeto de “Combate a
Dengue” do município de Artur Nogueira; 5) Apreciação e deliberação sobre Parecer do Agente
Técnico referente à aditamento da Proposta de Aplicação, do Termo de Compromisso do
Projeto “Sistema de Videomonitoramento da RMC” dos municípios de Valinhos;Estavam
presentes os representantes dos seguintes municípios: de Americana, o vice prefeito Roger
Willians; de Cosmópolis, o prefeito Antonio Fernandes; de Engenheiro Coelho, o prefeito Pedro
Franco; de Holambra, o prefeito Fernando de Godoy; de Hortolândia, o suplente Marcelo
Zanibon; de Indaiatuba, o suplente Odair Gonçalves; de Jaguariúna, o prefeito Tarcísio
Chiavegato; de Monte Mor, o prefeito Thiago Assis; de Morungaba, o prefeito Beto Zem; de
Nova Odessa, o vice-prefeito Benjamin Bill; de Pedreira, o prefeito Carlos Pollo; de Santa
Bárbara D’Oeste, o prefeito Denis Andia; de Santo Antônio de Posse, o representante Paulo
Cesar; de Sumaré, a prefeita Cristina Carrara e de Vinhedo, o prefeito Jaime Cruz. Ausentes o
representante do município de Campinas, de Artur Nogueira, de Engenheiro Coelho, de Itatiba,
de Monte Mor, de Paulínia e de Valinhos. Presentes os seguintes representantes do Estado; da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o suplente José Augusto Maiorano; da Secretaria
de Desenvolvimento Social, a suplente Elaine Empke; da Secretaria de Cultura, o titular Jamil
Scatena; da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, o titular Maurício
Hoffmann; da Secretaria de Educação, a suplente Dirceuza Biscola; da Secretaria de
Habitação, o titular Felipe Carraro; da Secretaria de Meio Ambiente, a titular Laura Perez e o
suplente Helio Ungari; da Secretaria de Saúde, a titular Márcia Bevilacqua; da Secretaria de
Segurança Pública – Deinter 2, o representante Renato Lauer; da Secretaria de Logística e
Transportes, a suplente Edeli Peres e da Secretaria de Transportes Metropolitanos, o suplente
Marcos Castiglieri. Ausentes os representantes do Estado: da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, e Tecnologia, da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano; da
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e
da Secretaria de Segurança Pública – Deinter 9, CPI 2 e CPI 9. Para dar início à reunião do
Conselho de Desenvolvimento, a Diretora Executiva da Agemcamp - Sr. Ester Viana, agradece
ao Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), na pessoa do Presidente José

Nunes, presente neste momento, por ceder o auditório para a sua realização desta reunião. Em
seguida, convida para compor a mesa-diretora o vice-presidente do Conselho de
Desenvolvimento e Prefeito de Santa Bárbara d’Oeste – Denis Andia, que nesta ocasião
preside o Conselho de Desenvolvimento substituindo o Presidente e Prefeito de Itatiba – João
Fattori – que não pôde comparecer por motivo de força maior. Também sentaram à mesa o
Presidente do Fundocamp e Prefeito de Morungaba – Beto Zem e também o Presidente do
Ciesp – José Nunes. Dando início à reunião, o Presidente em exercício Denis Andia agradece
nominalmente os Prefeitos presentes, seus representantes, assim como os membros do
Governo do Estado e o Subsecretário de Assuntos Metropolitano – Edmur Mesquita. Antes de
dar início à reunião, a Diretora Executiva da Agemcamp – Ester Viana - agradeceu ao
Presidente do Ciesp Campinas – Sr. José Nunes Filho – por ceder o auditório para a realização
desta reunião. Ela também informa que o vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento e
Prefeito de Santa Bárbara d’Oeste – Denis Andia – irá presidir a reunião, pois o Presidente do
Conselho de Desenvolvimento e Prefeito de Itatiba – João Fattori - não pôde comparecer.
Desta forma, a Diretora Ester Viana convida para compor a mesa diretora o Subsecretário de
Assuntos Metropolitanos – Edmur Mesquita, o Presidente em exercício Denis Andia, o
Presidente do Fundocamp e Prefeito de Morungaba – Beto Zem e também o Presidente do
Ciesp Campinas – Sr. José Nunes Filho. Com a palavra, o Presidente em exercício Denis
Andia faz suas considerações iniciais e também agradece nominalmente pela presença os
Prefeitos presentes, seus representantes e também os membros do Governo de Estado, assim
como a presença do Sr. Eudice, representante dos deputados Wanderlei Macris e Cauê Macris.
Neste momento, o Presidente passa a palavra ao Presidente do Ciesp Campinas – José Nunes
Filho para suas considerações. Com a palavra, ele inicia sua fala sobre a importância de o
Ciesp sediar a reunião do Conselho de Desenvolvimento, através desta parceria existente
entre os poderes público e privado, e também ressalta a integração dos Prefeitos da Região,
fortalecida principalmente devido às reuniões mensais deste Conselho de Desenvolvimento.
Ele ressalta ainda as riquezas e a capacidade de um crescimento ainda maior da Região
Metropolitana, finalizando sua fala colocando a “casa da indústria” à disposição do Conselho de
Desenvolvimento e da Agemcamp. Em seguida, a Diretora Ester Viana convida à palavra o
Presidente da Fundação Fórum Campinas – José Eduardo Azarite – para informar sobre o
INOVA Campinas. Ela lembra também que a Agemcamp participa como membro da Fundação
Fórum Campinas, como já foi informado em reunião anterior. Com a palavra, o Sr. José
Eduardo Azarite faz os cumprimentos iniciais e faz um breve relato das atividades da Fundação
Fórum Campinas, ressaltando a importância da participação da Agemcamp como membro,
através de sua Diretora Ester Viana. Em seguida ele explica e faz o convite a todos os
membros do Conselho referente à realização do INOVA Campinas a ser realizado no auditório
do IAC (Instituto Agronômico de Campinas) nos dias 20 e 21 de outubro. O evento é um fórum
regional de inovação e desenvolvimento sustentável que reúne empresas, instituições de
pesquisa e poder público articulados na promoção da inovação e do desenvolvimento regional.
Serão dois dias de oportunidades de negócios, debates sobre ações estratégicas e palestras,
que visam a criação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia, da inovação,
criatividade e competitividades na Região de Campinas. Dando sequencia a pauta, o
presidente em exercício Denis Andia convida a Diretora Regional de Saúde Marcia Bevilacqua
para informar sobre o andamento do projeto Saúde em Ação, que tem investimentos do BID
(Banco Interamericano de Desenvolvimento) na Região e inclui construção e reformas de
Unidades de Saúde e CAPS (Centro de Apoio Psicossocial). Ela informa que a licitação teve
alguns percalços porque algumas empresas participantes do processo pediram mandado de
segurança, mas que após todos os trâmites legais ela está trazendo então a esta reunião do
Conselho de Desenvolvimento a ordem de serviço para entregar aos Prefeitos. São dois lotes
referentes à construções de 26 Unidades Básicas de Saúde, sendo que o primeiro foi publicado
no Diário Oficial do Estado no dia 5 de outubro, contemplando os municípios de Campinas,
Indaiatuba, Itatiba, Monte Mor, Morungaba e Vinhedo, e o segundo lote, publicado no dia 13 de
outubro, contemplando os municípios de Artur Nogueira, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia,
Jaguariúna, Nova Odessa, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Neste momento, a

pedido dos Prefeitos, a Diretora Ester Viana informa que encaminhará aos Prefeitos a lista com
todas as unidades contempladas. A Diretora Marcia Bevilacqua anuncia então que até o final
do ano será publicado um novo lote referente à construção de mais uma Unidade Básica de
Saúde e dos CAPS. Já no próximo ano será publicada a ordem de serviço para as reformas e
ampliações. Ela ressalta que o município de Morungaba está instalando a primeira placa já
para o início das obras. Ela informa também que a partir do dia 21 de outubro, data da reunião
da Câmara Temática de Saúde, a Região começará a definir a gestão, lembrando que o projeto
abrange duas etapas – obras e reformas e também gestão. Então serão iniciadas as atividades
pelo transporte de pacientes, chamado de transporte sanitário, que apresenta uma grande
demanda por melhorias na Região de Campinas. Ela lembra que os secretários municipais de
Saúde já responderam a um questionário sobre este assunto e reforça a importância destes
secretários na reunião da Câmara Temática do dia 21 de outubro, pois a empresa que venceu
a licitação estará presente. Ela informa ainda que a partir do dia 4 de novembro a Câmara
Temática fará uma atualização do diagnóstico sobre o transporte sanitário na Região.
Finalizando estes informes, a Diretora Marcia Bevilacqua passa a tratar das ações de combate
às Arboviroses, que inclui a Dengue, Chicungunya, Zica e febre amarela, com atenção especial
à Chicungunya, para o qual está sendo realizado treinamento de médicos e técnicos da Saúde
para atendimento dos pacientes. Essas ações de combate às arboviroses vem sendo
realizadas de forma multidisciplinar e integrada com as diferentes áreas das Prefeituras,
principalmente com as Secretarias Municipais de Educação, que desenvolvem um trabalho
específico junto às escolas. Dado este informe, ela passa a palavra ao Diretor Técnico da
Vigilância Epidemiológica – João Fred, que apresenta um panorama e análise dessas doenças
em todos os 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas e em seguida responde às
dúvidas dos membros do Conselho sobre o assunto. Dando sequencia a pauta, a Diretora
Ester Viana passa a palavra ao Coordenador da Câmara Temática de Defesa Civil da Região –
Sidnei Furtado – para apresentação das ações da Câmara Temática ao longo deste ano. Ele
informa que a Região de Campinas é a primeira do Estado a criar um padrão para as viaturas,
inclusive com isenção de pedágios, procedimentos operacionais e também uniformes iguais
para todos os municípios. Ele fala também do projeto da Plataforma para Redução de Riscos,
que os Prefeitos aprovaram e que as prefeituras já estão adquirindo os veículos equipados,
com recursos do Fundocamp. Ele ressalta ainda que todos os 20 municípios possuem estação
meteorológica automática e que a CPFL disponibilizou um telefone como canal exclusivo direto
para a Defesa Civil e que todos os coordenadores da Defesa Civil possuem este contato.
Tratou também sobre o início da Operação Verão, que traz a expectativa de temporais nesta
Região. Ao finalizar sua fala, ele ressalta que a Defesa Civil da Região tem apresentado
desempenho e ações muito positivas e até mesmo de destaque em nível nacional. Sem
seguida, a Diretora Ester Viana informa sobre a instalação do radar meteorológico no campus
da Unicamp, através de um projeto financiado pela Fapesp. O radar permanecerá na Unicamp
por dois anos e tem grande importância por detectar tempestades severas. Ela também registra
um agradecimento à Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos, que tem uma base
de dados junto à Agemcamp, que tem sido utilizada por técnicos das Prefeituras. É um trabalho
antigo da Agemcamp e que vem trazendo um trabalho prático importante para a Região na
questão do radar. A Diretora Ester Viana parabeniza os membros da Câmara Temática de
Defesa Civil, na pessoa do coordenador Sidnei Furtado, pelas ações realizadas. Ato seguinte,
a Diretora Ester Viana anuncia a presença do Secretário Executivo do Consórcio PCJ
(Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) – Sr. Francisco
Lahóz – e passa a palavra a ele para alguns informes. O Sr. Francisco Lahóz relembra que
nasceu em uma reunião do Conselho de Desenvolvimento como esta o pleito junto ao Governo
do Estado para realizar a outorga das bacias de água da Região, tanto para desassoreamento
quanto para construção de reservatórios, e que esta ação tem avançado. Ele informa também
que o Consórcio PCJ vai iniciar cursos de capacitação para os técnicos municipais para
utilizarem a novidade do próximo ano, que é o sistema de outorga eletrônica, que prevê
agilidade na outorga. Passando para o próximo item da pauta, o Presidente em exercício –
Denis Andia – passa a palavra à Diretora Ester Viana, para informe referente à demanda do

Conesan (Conselho Estadual de Saneamento), da Secretaria de Estado de Saneamento e
Recursos Hídricos, que solicita a indicação de três representantes da Região de Campinas
para participação como membros do Conselho. A Diretora Ester Viana fez a leitura do ofício
recebido pela Agemcamp, informando que o mesmo ofício está dentro da pasta entregue aos
Prefeitos. Após a leitura, ela ressalta que o Saneamento Básico também será uma área cujas
ações deverão ser definidas em conjunto com os municípios em todas as Regiões
Metropolitanas. Ela informa que já foi questionada por promotores desta área (GAEMA – Grupo
de Atuação Especial do Meio Ambiente) sobre a situação do Saneamento Básico da Região
Metropolitana de Campinas. Após estes informes, ela abre espaço para que o Conselho
indique os três representantes, que foram definidos por consenso pelo Conselho pelos
municípios de Nova Odessa, Indaiatuba e Jaguariúna. Ato seguinte, Diretora Ester Viana
informa ainda sobre a necessidade de o Conselho definir também membros para o comitê
executivo do PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado), cujos membros serão
responsáveis pelo acompanhamento de todas as ações referentes à elaboração do Plano. Ela
informa que o PDUI tem sido a prioridade da Agemcamp, que já foram realizadas reuniões com
universidades e Emplasa (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano); lembra ainda que
já foi aprovado por este Conselho de Desenvolvimento Metropolitano o Termo de Referência,
que contem as diretrizes para orientar a elaboração do PDUI. Desta forma, a Diretora Executiva
Ester Viana coloca para deliberação pelo Conselho a aprovação da Proposta de Aplicação no
valor de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões), constando na Deliberação CD-RMC nº049/16, a
definição de integrantes para este comitê, que responderá pelo Conselho de Desenvolvimento
nas ações do PDUI e será composto por três Prefeitos, dois membros do Governo do Estado,
dois membros da sociedade civil e um membro da Agemcamp. Após deliberação pelos
membros do Conselho ficou definido que participarão deste comitê os Prefeitos de Santa
Bárbara d’Oeste – Denis Andia, de Holambra – Fernando Fiori de Godoy, e um representante
do município de Campinas, a ser definido posteriormente, assim como o serão os
representantes do Governo do Estado e da sociedade civil constando na Deliberação CDRMC nº050/16. A Diretora Ester Viana ressalta então que nesta data dá-se início ao comitê
executivo e também à elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado constando
na Deliberação CD-RMC nº051/16. Ela também relembra que no dia 20 de outubro de 2015 foi
criada a Câmara Técnica para o PDUI; e o Termo de Referência foi aprovado no dia 17 de
maio de 2016. Após estas deliberações, o Presidente em exercício Denis Andia passa para o
próximo item da pauta, referente às deliberações dos projetos realizados com recursos do
Fundocamp. Aprovação da Proposta de Aplicação do Projeto “Re-Virada Cultural” do município
de Holambra, constando na Deliberação CD-RMC nº044/16; Aprovação do aditamento da
Proposta de Aplicação do Projeto “Sistema Regional de Defesa Civil” do município de
Americana, constando na Deliberação CD-RMC nº047/16; Aprovação de aditamento ao
Termo de Compromisso e da Proposta de Aplicação do Projeto de “Combate a Dengue” do
município de Artur Nogueira constando na Deliberação CD-RMC nº045/16; Aprovação de
aditamento ao Termo de Compromisso e da Proposta de Aplicação do Projeto “Sistema
Regional de Videomonitoramento da RMC” do município de Valinhos, constando na
Deliberação CD-RMC nº046/16;
Desta forma, o Presidente abre a palavra aos membros do
Conselho. Com a palavra, o prefeito de Morungaba – Beto Zem – faz um agradecimento pelo
trabalho da equipe da Agemcamp, informa que hoje está sendo instalada no município de
Morungaba a placa referente ao início da construção da Unidade Básica de Saúde e também
faz um agradecimento ao Subsecretário de Assuntos Metropolitanos – Edmur Mesquita e ao
Diretor Vice-Presidente da Emplasa – Luiz José Pedretti, presente nesta reunião, que
contribuíram muito para a inclusão de Morungaba na Região Metropolitana de Campinas. O
Prefeito também informou sobre a reportagem que a revista Isto É Dinheiro publicou respeito
de o município de Morungaba não ter atingido o número mínimo de habitantes, segundo dados
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), para ter aumentado os recursos do
FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Com a palavra, o Presidente em exercício –
Denis Andia – informa que Santa Bárbara d’Oeste enfrenta este mesmo problema, pois o IBGE
afirma que o município está no limite entre uma faixa e outra, porém, a administração não

concorda com estes dados do IBGE. Com a palavra, a Diretora Ester Viana lembra aos
membros do Conselho de Desenvolvimento que está em andamento o projeto de Mobilidade
Urbana e pede para que os Prefeitos se atentem para cumprir a data do vencimento do IL
(Instrumento de Liberação), para que os projetos se desenvolvam com a agilidade necessária.
Com a palavra, o Prefeito de Jaguariúna – Tarcísio Chiavegatto – relembrou sua participação
na criação da Região Metropolitana de Campinas, na fundação do Consórcio PCJ e também do
Circuito das Águas Paulista. Em seguida, a Diretora Ester Viana fez um agradecimento ao
Prefeito Tarcísio Chiavegatto pela sua importante contribuição para o desenvolvimento da
Região Metropolitana de Campinas. Ela informou ainda sobre o aniversário de 13 anos da
Agemcamp, celebrado no mês de setembro. Com a palavra, o Subsecretário de Assuntos
Metropolitanos – Edmur Mesquita – tratou um pouco sobre o cenário de dificuldades
financeiras do país e que tem afetado as administrações municipais; tratou também sobre e
elaboração do PDUI como prioridade da Região Metropolitana e reiterou o espírito de parceria
desenvolvimento entre os Prefeitos e o Governo do Estado. Após as considerações dos
membros do Conselho, o Presidente em exercício Denis Andia agradeceu pela oportunidade
de presidir esta reunião do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano e dá por encerrada a
reunião. Nada mais havendo a tratar e/ou para constar, eu, Ester Viana, na qualidade de
Secretária Executiva do Conselho, lavro a presente ata que vai assinada por mim,
________________________________________, e pelo Presidente.

Denis Eduardo Andia
Vice - Presidente

