
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Ata  da  Reunião  para  apresentar  aos  Conselheiros  de  Campinas  o  plano  de  trabalho  e  de
participação popular do Plano Diretor 2016, ocorrid a no dia 07/04/2015, no Salão Azul do Paço
Municipal em Campinas,  com início às 19hs.,  sob a p residência do Sr. Fernando Vaz Pupo,
Secretário  de  Planejamento  e  Desenvolvimento  Urbano .  O  representante  da  Secretaria de
Relações Institucionais expôs quanto a necessidade de um espaço com acessibilidade e privacidade
para promover as reuniões com os Conselhos e de captar recursos para tanto. Explicou ademais que
já esta sendo debatido um local na região da Vila Industrial e que a estrutura dos Conselhos precisa
ser repensada. Outro ponto mencionado foi a intenção do governo em conceder auxílio-transporte aos
membros dos Conselhos e o pedido feito pelo Ministério Público de que haja um maior envolvimento
dos Conselhos no que tange ao Plano Diretor pois estes exercem importante papel no controle social
e na organização da política pública. Os membros dos Conselhos presentes solicitaram a criação de
uma página ou site para divulgar as informações relevantes que lhes competem. O Sr. Fernando Vaz
Pupo, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,  e a Sra.  Carolina Baracat do
Nascimento Lazinho, Diretora do Deplan , expuseram o plano de trabalho / metodologia que esta
sendo implantada no Plano Diretor 2016 e como se dará a participação popular neste, narrando suas
minúcias a todos os presentes. Solicitaram que todos os presidentes informem as datas e locais das
Oficinas  Participativas  que ocorrerão em Abril  e  Maio  a todos  os  membros  dos  Conselhos,  para
colaborarem na divulgação destas reuniões, e para que participem das mesmas. O Sr. Fernando Vaz
Pupo, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião. Eu, Débora Lucila Pinto, redigi a presente ata. Campinas, 13 de Abril de 2015.
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