
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

REUNIÕES DO PLANO DIRETOR: 

DATA:  16/03/15  - 2ª feira    HORÁRIO: 14:45 hs.   LOCAL:  Sala Milton Santos

ASSUNTO: Apresentação da IMA à Equipe do Deplan do Site do Plano Diretor

RESUMO DA REUNIÃO: 

• O representante da IMA apresentou o projeto do site “Participa Campinas”, suas ferramentas e
seu layout. Foi estabelecida a ideia de atrair os munícipes. Estes poderão colaborar, participar
da revisão da legislação de uso e ocupação do solo e do Plano Diretor da cidade. 

• Salientou-se o intuito de colher dados para identificar o fluxo migratório da região. 

• A diretora narrou que deve aparecer um texto introdutório para esclarecer aos munícipes o
tema e convidá-los a participar. 

• Discussão quanto  a  aparência  do site.  Fixou-se  que para  participar  da  enquete  do site  a
pessoa deverá fazer login, colocando seu nome, e-mail e local em que reside. 

• Deu-se debate sobre como deverá se dar o preenchimento do login no site. Estipulou-se que
primeiro a pessoa deverá escolher seu estado e após sua cidade. 

• A diretora pontuou que no site do Plano Diretor da cidade de São Paulo – S.P. usou-se duas
línguas, português e inglês. Definiu-se que o site de Campinas será somente em português. 

• Debate sobre o termo “Saiba Mais”, utilizado para uma das ferramentas do site em comento.
Foi  apontada a  possibilidade de gerar  dúvida.  A diretora sugeriu  a  alteração do nome da
referida  ferramenta.  Definiu-se  a substituição do termo antigo pela  expressão “Saiba Mais
Sobre o Plano Diretor”. 

• Diretora expôs que deseja o fácil acesso no site. 

• Representante da IMA esclareceu que mesmo após o site entrar no ar é possível que se façam
alterações em suas ferramentas e layout. 

• Estabeleceu-se que o ícone da L.U.O.S. será uma mão. 

• Conceição sugeriu outra forma de apresentação das oficinas. 

• Debate  sobre  onde  ficará  a  ferramenta  “Contribuições”  e  se  ficará  esse  nome mesmo.  A
estrutura do site e a linguagem nele utilizada deverá ser de fácil entendimento, de modo que
os munícipes  possam participar  facilmente  das  audiências  públicas,  seminários,  oficinas  e
demais atividades propostas. 
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• Daniela sugeriu que a linguagem usada no site seja mediana, nem infantilizada e nem muito
sofisticada. Algo que o cidadão médio consiga compreender.

• Diretora vetou a ideia de compartilhar a participação pelo Facebook pois esta é sigilosa.  

• Diretora também vetou o envio do link via e-mail para os participantes. IMA propôs cadastrar o
nome e os dados destes, quando da participação, e após enviar-lhes um e-mail de validação.
Tal proposta foi recusada pela diretora, que argumentou que esse mecanismo desmotivaria os
munícipes e que o intuito é facilitar. A diretora solicitou que seja gerada uma senha automática
no site após o cadastro do participante, sem validação por e-mail. 

• Estabeleceu-se que primeiro será idealizado o site e após o formato para celular. 

• Definiu-se o uso de “Test Caption” (códigos em letras e números que devem ser transcritos
pelo usuário). Tal ferramenta é importante para evitar hackers e maiores transtornos. 

• Com relação as notícias, nada a definir. 

• Definiu-se que haverá um ícone agenda e que seu formato não será exposto como calendário,
mas sim como texto corrido, sendo que aparecerá na tela um quadro explicativo, um aviso das
atividades em andamento, tais como oficinas, seminários, dentre outras. 

• Exarou-se que o período que se seguirá (próximos meses)  será de diagnóstico preliminar
apenas, colher dados da população. 

• Daniela sugeriu que desde já conste o ícone de Plano Diretor na Escola no site como notícia.
Diretora aprovou a ideia.

• André  sugeriu  que  as  contribuições  sejam  visíveis  para  que  o  processo  fique  mais
transparente. Até porque é interessante para a população visualizar sua contribuição e as dos
demais. Daniela mencionou que no site do Plano Diretor antigo há tal transparência. André
sugeriu um tópico “Acompanhe Sua Contribuição”. Diretora prefere apurar primeiramente com
o Secretário se tal é viável. Sugeriu que deixemos a critério da pessoa publicar ou não a sua
participação no referido site.

• Conceição colocou a ideia de publicar  sem identificar  o nome,  não se trata de anonimato
porque  saberemos  quem exarou  aquele  comentário,  porém  sem identificar  tal  ao  público
quando da publicação.

• Debate sobre moderação dos comentários, o que será vetado, palavrões, temas sem relação
com o Plano Diretor.

• Daniel  da  IMA  questionou  quanto  ao  custo,  quem  ficará  responsável  pelo  pagamento
(Secretaria de Planejamento ou de Comunicação). O pagamento será equivalente as horas
trabalhadas pela IMA para a feitura do site.

• Diretora mencionou o formato do folheto para o “Plano Diretor na Escola”. Trata-se de um
concurso que será realizado pela nossa Secretaria juntamente com algumas outras. Serão
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distribuídos prêmios para os vencedores e envolverá várias matérias. 

FOTOS DA REUNIÃO:
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