
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

REUNIÕES DO PLANO DIRETOR: 

DATA:   23/03/15    HORÁRIO:  15:00hs.    LOCAL:  Gabinete do Secretário Seplan

ASSUNTO: Compatibilização do cronograma da L.U.O.S. e do Plano Diretor

RESUMO DA REUNIÃO: 

• Érica informou ao Secretário sobre os atrasos das demais Secretarias no que tange a entrega
de informações que foram solicitadas por nós via ofício para subsidiar a reforma do Plano
Diretor.  Ela  propôs  adiar  a  reunião  com  as  Secretarias,  ocasião  em  que  estas  fariam
apresentações para nós, por conta desse fato. 

• Ante o narrado supra, definiu-se que faremos novos ofícios alterando a data desta reunião
para 07/04/15. O Secretário irá telefonar para os respectivos Secretários das Secretarias que
até o momento não nos solicitando cobrando um retorno. 

• Conceição  pontuou  quanto  ao  Diagnóstico  Comunitário  P3B.  A  equipe  esta  analisando
internamente o produto entregue pela Fupam para consolidar a versão final e após apresentá-
la ao Secretário. Debate sobre o procedimento interno e com o Grupo Técnico. 

• Grupo  Técnico  formado  por  integrantes  das  Secretarias  SVDS,  SMAJ,  SDET,  Gabinete  e
EMDEC será convidado a participar do procedimento de consolidação do produto, ainda que
eles  não  o  façam  a  contento  ou  dentro  do  prazo  estabelecido.  É  importante  que  eles
colaborem para com o produto final, para que este fique mais completo e abrangente. 

• Definiu-se que o primeiro produto a ser apresentado pela Fupam é um mero rascunho, um
boneco e não uma primeira versão. 

• Fixou-se que nós analisaremos o rascunho e daremos um posicionamento quanto a este à
Fupam, que deverá elaborar a primeira versão tendo em vista as considerações preliminares
passadas. Após, com as alterações pertinentes, a Fupam nos enviará a primeira versão do
produto, fazendo uma breve apresentação para nós da Seplan e para os integrantes do Grupo
Técnico, que serão convidados para tanto e poderão colaborar e sugerir. Após tal, a Fupam
elaborará a segunda versão do produto, que será o produto final. 

• Conceição estipulará datas para entrega do produto pela Fupam e apresentação. 
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FOTOS DA REUNIÃO:
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