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REUNIÕES DO PLANO DIRETOR: 

DATA:  20/05/2015   HORÁRIO: 14:30 hs.  LOCAL:  Salão Vermelho

ASSUNTO: Reunião Grupo Técnico Revisor do Plano Diretor 2016

RESUMO DA REUNIÃO: 

• Érica deu início explicando sobre as memórias de reunião que estamos elaborando e questionou se
todos estavam de acordo com o que fora escrito, se havia alguma colocação a este respeito. Todos
os presentes concordaram com tudo que fora  escrito  nas memórias  de reunião,  não havendo
nenhuma objeção. Após, Érica explicou a nova metodologia que será aplicada, esclarecendo que o
diagnóstico será feito a partir dos subsídios da Fupam e das Secretarias.  

• Expôs ademais que será preciso analisar os aspectos urbanos e rurais de Campinas. No que tange
aos aspectos rurais, a ideia é contarmos com o auxílio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Social e Turismo  (SMDEST) e da Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento
Sustentável  (SVDS).  Após,  Érica  apresentou  aos  presentes  uma  sugestão  de  proposta  de
conteúdo, salientando que não se tratava de um projeto fechado, ou seja, que a proposta está
aberta a alterações e sugestões da equipe, e que enviaremos tal material por e-mail para pertinente
análise. 

• Mostrou  a  estrutura  do  trabalho  que  foi  pensada  pela  equipe  do  Deplan,  esmiuçando  quais
secretarias atuariam em quais áreas / temas e quais instrumentos seriam utilizados. A título de
exemplo, os temas “Estruturação Urbana e Rural” e “Divisão Territorial” contarão com a participação
de todas as Secretarias. Por fim, relembrou a todos os próximos eventos, inclusive os convidando
para o II Seminário do Novo Plano Diretor Estratégico no dia 27/05/2015.      

• Rosana,  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Assuntos  Jurídicos  (SMAJ),  expôs  que,
consoante  o  artigo 3º  do Decreto  nº  18.692/2015,  compete ao próprio  Grupo Técnico Revisor
elaborar seu  regimento interno para regular a participação de seus membros e para que fiquem
claras as responsabilidades destes, considerando a feitura deste documento essencial.  

• Rosana sugeriu também inserir o aspecto macrometropolitano no Plano Diretor e não somente o
metropolitano, mencionando nova Lei que versa sobre as macrozonas. Solicitou que a equipe do
Deplan fizesse uma breve síntese de como estão sendo as Oficinas e seus resultados. Érica e
Cidinha  explicaram a  metodologia  utilizada  no  referido  evento,  expondo  que  trata-se  de  uma
capacitação e escuta inicial da população. 

• Érica falou sobre o questionário que está sendo aplicado quando das Oficinas e mostrou a todos a
cartilha  explicativa  que  está  sendo  entregue.  Esclareceu  que  a  Secretaria  de  Planejamento  e
Desenvolvimento  Urbano  (SEPLAN)  pediu  auxílio  do  Orçamento  Participativo  (O.P.)  para  a
divulgação  das  Oficinas  e  que  houve  certa  dificuldade  pois  alguns  munícipes  confundiram as
reuniões do Plano Diretor com as da O.P.

• Rosana pontuou que a participação popular tem sido pequena do seu ponto de vista, narrando
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quanto a necessidade de pensar-se em outros métodos para alterar este quadro. Érica esclareceu
que o Grupo Executivo é o responsável por gerir a participação popular, incentivá-la. Rosana expôs
preocupação  com  os  números  da  participação  popular  apresentados  pela  equipe  do  Deplan,
temendo futuramente sermos questionados pelo Ministério Público quanto a isso. 

• A Diretora Carolina narrou o que ficou decidido sobre a capacitação, mencionando que inclusive
foram entregues mais de 5 mil folhetos.  

• Valquíria, representante da Secretaria de Relações Institucionais, falou do evento promovido pela
Umec e sobre a necessidade de um esforço maior para que as pessoas participem do projeto.
Exarou que, em sua opinião, o uso do O.P. para a divulgação pode ter confundido a participação
popular  e  alertou  quanto  a  necessidade  de analisarmos os dados de participação dos Planos
Diretores  anteriores.  Sugeriu  também  que  as  Secretarias  que  estão  em  conferência  falem,
divulguem o Plano Diretor 2016. Abrangeu também os Planos Setoriais.  Expôs ademais que a
equipe deve ter sensibilidade para extrair dos pleitos singulares o macro e enquadrá-lo no Plano
Diretor. Solicitou que a divulgação vá além, seja diversificada. Citou o Plano Diretor anterior, que
utilizou  a  Cohab  como  ferramenta  para  alcançar  um  maior  público.  Mencionou  ademais  o
Concidades e a necessidade de uma campanha de divulgação mais ousada, em sua opinião. 

• Rosana discordou no que tange a uma maior divulgação. Em sua visão, é preciso construir um
método para que o Poder Público chegue à população. 

• Érica aduziu que enxerga a necessidade de utilizar uma metodologia e não simplesmente divulgar
de modo aleatório. Explicitou que é preciso pensar em um método que instigue a população a
participar  e  que  faça  com  que  ela  entenda  o  Plano  Diretor,  em  suma,  é  preciso  envolver  a
sociedade no projeto. Esclareceu que o nível  das colaborações tem sido muito bom apesar de
estas serem poucas.  Acrescentou que levou em diversos Conselhos e até mesmo na Câmara
Municipal o plano de trabalho do Plano Diretor, como forma de divulgação. 

• Sandra, representante da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), expôs que, de fato, é necessário
dar  maior  atenção  à  metodologia  que  vem  sendo  utilizada.  Sugeriu  ademais  a  entrega  do
questionário nos fóruns que estão ocorrendo de outras Secretarias.  

• A Diretora pontuou aos presentes que a Oficina realizada no Salão Vermelho foi atípica, eis que
fora um ato político, o que acabou por deturpar o evento e prejudicar seu andamento.  Aduziu
ademais que levará ao Secretário as colocações feitas pelos presentes, porém solicitou foco na
parte técnica quando das reuniões do Grupo Técnico. Comprometeu-se a na próxima reunião dar
um retorno  quanto  a  preocupação  exposta.  Narrou  sinteticamente  o  que  consta  no  plano  de
trabalho do Plano Diretor. 

• Rita,  representante  do  Ciatec,  fez  algumas  colocações  que  envolvem  os  temas  da  ciência  e
tecnologia. 

• Marilis falou da metodologia do Plano Diretor e das Oficinas e que considera a participação popular
bastante qualificada. Falou também do Concidade e seu auxílio. 

• Cidinha aduziu que apesar de não ter havido muita participação popular, a equipe tentará extrair ao
máximo as informações e otimizar o processo. Também falou da qualidade de alguns debates com
a população. Explicou que quantificaremos todas as respostas dos questionários. 

• Érica esclareceu que quando recebermos os produtos da Fupam, os encaminharemos ao Grupo
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Técnico e que a equipe da Seplan fará um esforço para elaborar e trazer no próximo encontro o
Regimento Interno, conforme apontado por Rosana. 

• A Diretora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  

FOTOS DA REUNIÃO:
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