
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

REUNIÕES DO PLANO DIRETOR: 

DATA:   24/03/15      HORÁRIO:  10:30hs.   LOCAL:  Gabinete do Secretário

ASSUNTO: Agencamp – Estatuto Metropolitano e Macrometropolitano 

RESUMO DA REUNIÃO: 

• Secretário fez a abertura da reunião expondo a importância dos Municípios da Região 
Metropolitana de Campinas e de se fazer a gestão integrada no que tange ao planejamento 
urbano. 

• Secretário solicitou que Agencamp trabalhe as questões referentes a Macrometropole e ao 
Estatuto da Metrópole junto com Emplasa.

• Ester da Agencamp sugeriu trabalharmos juntos para promover uma reunião com prefeitos e
secretários para trabalhar os Planos Diretores integradamente e o Estatuto da Metrópole. 

• Definiu-se que a Agencamp irá fazer um levantamento dos Municípios que estão atualmente
trabalhando na alteração de seus Planos Diretores. 

• Secretário explicitou que a partir  do Plano Diretor de Campinas trabalharemos as questões
metropolitanas e solicitou informações de bancos de dados de outros Municípios.  Pontuou
ademais  a  necessidade  de  pensarmos  em um Plano  Diretor  inovador,  que  responda  aos
desafios futuros da nossa região, tais como mobilidade, crise hídrica, dentre outros. 

• Ideia de um Plano Diretor que pense na região metropolitana de Campinas como um todo.
Devemos não somente cuidar dos interesses de uma cidade apenas, mas sim de todas as
cidades, ou seja, idealizar um Plano Diretor mais amplo. 

• Proposta de Banco de Dados Multifinalitário da Região Metropolitana, importante ferramenta
que poderá ser utilizada de várias formas. Secretário explicitou a metodologia deste banco de
dados. 

• Haverá uma reunião com os secretários de Planejamento Urbano de nossa região. Também
haverá diversos seminários para que Emplasa traga dados, estudos da região. É importante
sabermos o que a Emplasa esta pensando para as cidades de nossa região. 

• Ideia de  troca de informações,  apurar  o que as cidades  vizinhas que possuem relevância
econômica tem em mente e trabalhar em conjunto. 

• Debate com relação a Câmara Temática de Planejamento, se estas ainda estão vigendo. 
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