
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

REUNIÕES DO PLANO DIRETOR: 

DATA:  31/03/15    HORÁRIO: 14:20hs.   LOCAL:  Sala Milton Santos

ASSUNTO: 2ª Reunião G.T. - Plano Diretor

RESUMO DA REUNIÃO: 

• Diretora deu início a reunião fazendo introdução sobre nossas pretensões e metodologia. 

• Érica chamou um a um dos representantes presentes, dando um breve retorno quanto ao material
por eles enviado, pontuando o que fora positivo e eventuais dados faltantes.  

• Equipe  da  Secretaria  de  Cidadania  e  Inclusão  Social:  solicitou  proceder  a  apresentação  dos
materiais na próxima reunião.  

• Secretário de Planejamento fez breve discurso quanto ao trabalho que vem sendo elaborado no
que  tange  ao  Plano  Diretor  e  a  receptividade  das  pessoas.  Pontuou  quanto  a  Agencamp,  o
encontro de todos os Secretários de Planejamento da região, a região macrometropolitana paulista
e a palestra da Emplasa. 

• Ideia de nosso plano ser integrado com os das demais cidades e possível  auxílio do governo.
Secretário também pontuou quanto a contato com OAB, FIESP e CIESP, visando mobilizar forças
para participação efetiva no Plano Diretor.  

• Equipe da Secretaria de Segurança Pública: solicitou proceder a apresentação dos materiais na
próxima reunião, ou seja, no dia 07/04/2015.  

• Equipe  da  Secretaria  de  Cultura:  em  sua  explanação  o  representante  mencionou  patrimônio
tombado, teatros, museus, escolas de arte, bibliotecas e demais centros culturais e sua relação
com o solo público, com o fluxo de utilização do espaço público. Expôs que devemos pensar no
impacto dos grandes encontros da cidade, prever espaços para eventos culturais e espalhá-los por
todas as áreas de Campinas. Explicitou alguns projetos da Secretaria. Diretora solicitou maiores
informações  quanto  a  localização  de  onde  estão  sendo  implantados  tais  projetos  e  pontuou
necessidade  de  mapear  bens  tombados.  Definiu-se  que  enviaremos  um  ofício  requerendo
especificamente estes dados faltantes. 

• Equipe  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico:  solicitou  proceder  a  apresentação  dos
materiais na próxima reunião.  

• Equipe  da  Secretaria  do  Direito  da  Pessoa  com  Deficiência  e  Mobilidade  Reduzida:  solicitou
proceder a apresentação dos materiais na próxima reunião.  

• Equipe da Secretaria de Educação: solicitou proceder a apresentação dos materiais na próxima
reunião.  

• Equipe da  Secretaria  de Esporte  e  Lazer:  solicitou proceder  a  apresentação dos materiais  na
próxima reunião. 
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• Equipe da Secretaria de Habitação: solicitou proceder a apresentação dos materiais na próxima
reunião.  

• Equipe  da  Secretaria  de Infraestrutura:  representante  expôs  que  o  foco  atual  da Secretaria  é
microdrenagem,  pavimentação  e  macrodrenagem.  Pontuou  o  impacto  dos  antigos
empreendimentos, que eram construídos sem qualquer preocupação com a infraestrutura em seu
entorno,  problema  este  que  hoje  não  mais  ocorre,  eis  que  os  novos  empreendimentos  já
vislumbram previamente  uma estrutura  mínima,  até  por  conta  de  uma exigência  de  mercado.
Explicitou que os dados passados pela Sanasa, Secretaria do Verde e Defesa Civil são de suma
importância, uma vez que denotam as demandas da população. Mencionou os T.A.C.s e P.A.C.s e
sua possível extinção no futuro, tendo em vista a qualidade da legislação que versa sobre o tema.
Assim, pode-se dizer que os recursos estão se esgotando. Expôs alguns projetos específicos da
Secretaria.  Deu-se debate sobre sistematizar as informações que a Secretaria de Infraestrutura
possui. 

• Érica informou a todos sobre a reunião do dia 16/04/2015 com a Emplasa e seus aspectos gerais.

• Equipe da Secretaria de Serviços Públicos: solicitou proceder a apresentação dos materiais na
próxima reunião.  

• Equipe da Setec: representante narrou as competências e atuais desafios da Setec. Pontuou um
projeto  específico  em  que  estão  trabalhando,  visando  organizar  a  atividade  de  vendedores
informais de determinada região da cidade em uma praça. Equipe de Habitação pontuou algumas
questões à Setec, no sentido de amarrar as ações, de trabalharem em conjunto. Breve debate de
ideias a respeito do Plano Diretor, que trará parâmetros para o trabalho futuro da Setec. 

• Equipe da Secretaria de Saúde: representante narrou quanto as equipes médicas que atendem a
população, problemas com a estrutura dos centros médicos e dificuldade de financiamento da
Secretaria. Pontuou a ausência de solo público para construções da referida Secretaria para que
possam atender satisfatoriamente a população. Expôs que hoje grande parte dos centros de saúde
estão construídos em áreas de praça e que tal acarreta em um grande e sério problema. Explicitou
alguns projetos da Secretaria e áreas da cidade com alta carência de saúde, de centros de saúde.
Equipe da Infraestrutura fez algumas considerações a cerca da qualidade dos terrenos públicos.
Debate  quanto  a limitar  o  adensamento de certas áreas da cidade por  conta  da ausência  de
infraestrutura e serviços básicos prestados à população e sobre a necessidade de trabalharmos
fluxos mais claros.   

FOTOS DA REUNIÃO:
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