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Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

REUNIÕES DO PLANO DIRETOR: 

DATA:  07/04/15    HORÁRIO: 14 :00hs.   LOCAL:  Salão Vermelho 

ASSUNTO: 3ª Reunião do Grupo Técnico de Revisão do Plano Diretor 2016

RESUMO DA REUNIÃO: 

• Érica fez uma breve apresentação sobre o site do Plano Diretor, mostrando seu layout e 
ferramentas. 

• Diretora informou que teremos um ponto de cadastro específico no Protocolo Geral para o Plano 
Diretor, de modo a facilitar a colaboração das demais secretarias e a população como um todo com
informações e sugestões. 

• Secretaria de Desenvolvimento e Econômico e Turismo: Equipe fez uma apresentação explicitando 
o crescimento e futuras perspectivas da cidade, mostrando um quadro com as atividades que mais 
geram arrecadação. Pontuaram a crise econômica atual e eventuais reflexos em Campinas e 
elencaram as vocações da cidade, que em essência são econômicas, quais sejam: turismo de 
negócios, logística, ciência, tecnologia e inovação, agronegócio e defesa.   

• A equipe em tela sugeriu a expansão das áreas de tecnologia e ampliação da área da Ciatec. Tal 
sugestão se encontra no Plano da Secretaria em questão. Foi colocada a necessidade de o Plano 
Diretor observar tal vocação econômica e de pesquisa e desenvolvimento, tendo em mente 
incentivá-la. Preocupação com eventual migração de empresas de Campinas para outras cidades, 
tendo em vista a crise econômica que estamos vivendo. 

• Expuseram ademais que o turismo em Campinas é algo diferenciado, focado nos negócios e é um 
dos pilares de nossa economia. Foram apresentadas diversas áreas e segmentos turísticos da 
cidade, como por exemplo o de negócios, gastronômico, cultural e de compra, explicitando suas 
fragilidades e potencialidades. 

• Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida: procederá a apresentação
na próxima reunião.

• Secretaria da Educação: Marcelo, o representante da equipe, pontuou a pressão que S.M.E. sofre 
por aumento no número de matrículas, sendo que o processo por novas unidades é lento, tendo 
em vista as dificuldades enfrentadas nos procedimentos de licitação. Expôs os principais 
programas em andamento da Secretaria e finalizou narrando que não considera coerente o modelo
atual de divisão com o modelo adotado pelas N.A.E.D.s. 

• Secretaria do Esporte e Lazer: procederá a apresentação na próxima reunião.

• Secretaria de Habitação: procederá a apresentação na próxima reunião.

• Secretaria de Serviços Públicos: procederá a apresentação na próxima reunião.
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• Sanasa: o representante da equipe passou o mapeamento completo das redes existentes de 
captação de água e esgoto. Informou também a previsão de implantação de novas redes e o 
cadastro desde 2006 dos registros de consumo, enfim, foram passados os dados de saneamento. 
Pontuou quais são os 15 bairros que não possuem saneamento básico e abastecimento de água. 
Por fim, falou sobre as obras previstas no Plano de Saneamento e as metas a médio e longo prazo 
(até 2033). Ideia de atender a toda a cidade. 

• Secretaria de Urbanismo: procederá a apresentação na próxima reunião.

• Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável: Representante da equipe esclareceu que o 
material que foi entregue à Seplan foi dividido em 06 partes e foi um apanhado geral dos trabalhos 
realizados em função do Plano do Verde pois envolve questões muito complexas. 

• Expôs ademais um recorte sobre as questões ambientais da cidade, tratando de temas como 
gestão ambiental do município, política ambiental, elementos regulatórios, Condema, Congeapa e 
instrumentos de gestão. Apresentou mapa das 30 microbacias de Campinas, tema que considera 
muito importante para o Plano Diretor.  

• Apresentou também um mapa com o índice de fragilidade dos recursos hídricos sob aspectos 
naturais e de uso da terra, sendo que este acusou como a área mais crítica a da região da Bacia 
Capivari. Mostrou as áreas verdes da cidade e sua divisão nas funções social (praças e bosques 
por exemplo) e ecológica e informou quais são as áreas carentes de verde. 

• Apresentou uma análise estrutural da vegetação natural, um panorama do quadro de arborização 
viária da cidade, bem como do Plano de Educação Ambiental, que teve o uso da análise S.W.O.T., 
das áreas contaminadas da cidade. Com relação ao último tema, esclareceu que desde 2013 o 
mapeamento de tais áreas é mais eficaz e melhor monitorado.
 

• Tratou do Plano de Saneamento Básico, pontuando quais são os serviços que o integram e 
metodologia usada. Foi desenvolvido um indicador de saneamento específico para Campinas, que 
também acusa como região mais crítica a da Bacia Capivari. O referido Plano provavelmente será 
revisto, pois quando de sua elaboração não havia a atual crise hídrica. 

• Secretário fez algumas considerações finais, salientando a importância das colaborações de todos, 
de modo que acusem as fragilidades e potencialidades da cidade. 
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