
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

REUNIÕES DO PLANO DIRETOR: 

DATA:   30/03/15      HORÁRIO:  19:00hs.   LOCAL:  Salão Vermelho

ASSUNTO: Plano Diretor e Orçamento Cidadão / Participativo

RESUMO DA REUNIÃO: 

• Arlindo  fez  a  abertura  da  reunião  explicando  o  funcionamento  da  O.P.,  agenda  e,  em
específico, a dinâmica de trazer toda a última 2ª feira do mês uma Pasta da Prefeitura para
divulgar trabalhos. Nesta, é a Seplan quem irá falar do Plano Diretor. 

• Secretário expôs a importância da revisão do Plano Diretor de forma participativa, explicou que
ocorrerão diversas reuniões populares e solicitou que representantes da O.P. divulguem o site
nos seus bairros. 

• Artur da Comunicação fez uma exposição sobre o site do Plano Diretor, uma das ferramentas
de  participação  popular,  explicando  seu  funcionamento  e  minucias.  Destacou  que  estão
incumbidos de elaborar o Plano de Comunicação da Revisão do Plano Diretor e que a missão
deste é informar a população e imprensa e realçar o papel da Administração. As ferramentas
para tanto serão mídias, reuniões com conselhos e Poder Legislativo e aplicativos. 

• Arlindo pontuou as cinco reuniões nas regionais.

• Secretário explicou a relevância de fazermos essa revisão antes do período eleitoral,  para
evitar-se perder o foco das discussões,  e fez uma apresentação do Plano de Trabalho do
Plano  Diretor.  Falou  sobre  temas  estruturais  a  serem  debatidos,  tais  como  habitação,
mobilidade, ordenamento territorial, meio ambiente e desenvolvimento econômico. 

• Diretora  apresentou  as  etapas  de  participação  popular,  destacando  o  concurso  “Olhar  a
Cidade” aplicado nas escolas, bem como a interface do Plano Diretor com o Plano Diretor da
Metrópole. Importância da metodologia participativa aplicada. 

• Foram feitas algumas considerações, tais como a importância de se pensar em um projeto de
limpeza de lotes tendo em vista a dengue, como será tratada a região pertencente a A.P.A.,
ausência de um antropólogo na equipe, relevância de se pensar na mobilidade tendo em vista
a falta de acessos nos bairros e crescimento do número de condomínios. 

• Foi pontuado que com relação a dengue é preciso envolver diversas secretarias nas ações e
conscientizar  a  população.  Quanto  ao  acesso,  colocou-se  que  há  legislação  permitindo
pavimentação drenante e apontou-se possibilidade de uma reunião específica para debater
melhor o tema. 

• No que tange a A.P.A., foi explicitado que é uma das questões mais importantes no Município.
O  adensamento  da  cidade  deve  ser  ordenado  e  seguir  critérios  que  preservem  o  meio
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ambiente. 

• Narrou-se que o Plano de 2006 foi estabelecida a exigência de marginais às rodovias, tanto
estaduais, quanto municipais, porém existem trechos em tal é inviável, quer fisicamente, quer
financeiramente. O fechamento afeta a população e também os polos atrativos. 

• Érica explicitou a necessidade de uma cidade compacta e verificar-se áreas isoladas para se
propor uma solução. Também coloca a importância da A.P.A. e o destaque que merece. 

• Diretora acrescenta que infelizmente não temos sociólogos e antropólogos concursados, de
modo que pudéssemos convidá-los a compor a equipe do Plano Diretor. Porém FUPAM possui
pessoas altamente capacitadas que complementam o quadro de profissionais.   

• Deu-se  nova  rodada  de  perguntas  /  considerações,  sendo  apontada  a  necessidade  de
discussões na A.P.A. primeiramente. Foi questionado como esta sendo pensada a moradia no
Plano  Diretor,  tendo  em  vista  há  59.000  inscritos  na  Cohab  e  questão  da  regularização
fundiária. 

• Quanto as moradias, esclareceu-se que temos ciência da gravidade do problema. Secretário
discorreu sobre a Política Nacional de Habitação e salientou a participação da Secretaria de
Habitação no Plano Diretor. Pontuou-se que os Planos Locais não serão continuados antes de
findarmos a revisão do Plano Diretor.

• As questões que envolvem o aeroporto e região são complexas e terão atenção especial. A
duplicação da Rodovia Miguel Melhado faz parte dos projetos do Governo Estadual. 

• Diretora informa que quanto ao programa de regularização há questões a serem vencidas que
transcendem  a  legislação  municipal.  Destacou  que  desde  2007  há  o  programa  estadual
“Cidade Legal” visando agilizar a regularização fundiária. O desafio do Plano Diretor de 2016 é
incorporar todas essas questões para agilizar as regularizações. 
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