
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

REUNIÕES DO PLANO DIRETOR: 

DATA:  27/04/2015    HORÁRIO:  14:00.   LOCAL:  Salão Vermelho

ASSUNTO: 4ª Reunião do Grupo Técnico Revisor do Plano Diretor 2016

REUNIÃO DA REUNIÃO: 

• Érica abriu a reunião narrando os informes pertinentes aos presentes. 

• Secretaria  do  Direito  da  Pessoa  com  Deficiência  e  Mobilidade  Reduzida,  por  seu
representante, fez uma apresentação explicitando alguns projetos de mobilidade para a cidade
e que devemos aproveitar a oportunidade do Plano Diretor para focar em tal tema.

• Secretaria de Esporte e Lazer não apresentará. Ficou de enviar seu material para Seplan.

• Secretaria de Habitação não apresentará. Ficou de enviar seu material para Seplan.

• Secretaria do Trabalho e Renda: os representantes expuseram alguns projetos que visam a
geração  de  renda  para  a  população  carente  de  Campinas  e  abordaram  os  desafios  de
desenvolver  a  economia  local,  descentralizando  ações.  Dirceu  falou  da  implantação  de
cooperativas na cidade, seu procedimento.

• Secretaria de Assistência Social:  Eliane tratou primeiramente dos princípios que orientam o
trabalho da Secretaria em comento, sendo que apontou como política primordial a assistência
social tendo em vista a vulnerabilidade social da população, tenha ela origem em situações de
violência, pobreza ou violação. Narrou sobre os serviços prestados pelo próprio Poder Público
ou por  entidades particulares  parceiras,  a implantação de alguns abrigos  em Campinas e
demais projetos da Secretaria. Por fim, esclareceu que os equipamentos a serem implantados
precisam estar em áreas cujo zoneamento seja condizente, permita a atividade ali exercida.

• Emdec: não apresentará. Ficou de enviar seu material para Seplan.

• Secretaria de Serviços Públicos: não apresentará. Ficou de enviar seu material para Seplan.

• Secretaria de Urbanismo: não apresentará. Ficou de enviar seu material para Seplan.

• Fundação José Pedro  de  Oliveira  –  Mata  Santa  Genebra:  Patric  introduziu  o  tema a  ser
abrangido, expondo que a Mata Santa Genebra e seus fragmentos compõem uma área de
relevante interesse ecológico tombada pelo Condepacc e pelo Condephaat, possuindo é 251,7
ha e grande biodiversidade. Apontou a necessidade de ações de preservação da mata e de
seus fragmentos, tais como a conectividade entre a floresta, seus fragmentos e seu entorno,
evitando que futuramente a área se torne morta. 
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• O representante da Mata Santa Genebra questionou o uso de Portarias para regular o uso e a
ocupação do solo, pois considera tal instrumento bastante frágil, sugerindo a utilização de Lei
para tanto, eis que esta traz maior segurança jurídica. Falou das ações da Fundação para
preservação e recuperação da mata, dos potenciais riscos para a floresta e da importância da
gestão de seu entorno. Narrou a necessidade de que os corredores migratórios sejam de fato
implantados, tendo em vista que são importante ferramenta para a preservação dos biomas ali
existentes. Por fim, acrescentou que a cidade de Paulínia tem intenção de inserir em seu Plano
Diretor um zoneamento diferenciado para a área da Mata Santa Genebra. 

• Defesa  Civil:  Feijó  mostrou  o  mapeamento  das  áreas  de  risco  da  cidade,  pontuando  a
potencialidade  do  lixo  em gerar  situações  de  risco  para  a  população,  como por  exemplo
enchentes  e  incêndios.  Explicitou  que  as  áreas  de  risco  estão  intimamente  ligadas  com
situações de ocupação irregular. 

• Érica agradeceu a presença de todos e expôs que em breve compilaremos os materiais e as
atas das reuniões. Informou que a próxima reunião se realizará daqui 15 dias, de modo que
tenhamos tempo de analisar todos os dados enviados, e encerrou a reunião.  
  

FOTOS DA REUNIÃO:
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