
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Ata da 2ª Oficina de Diagnóstico Comunitário do Pla no Diretor promovida pela Prefeitura de
Campinas para a capacitação e escuta da população, ocorrida em 03/07/2015, na região sul -
Escola Floriano Peixoto, situada na Rua Praia do Pe requê, 100, Bairro Vila Orozimbo Maia, o
Assessor do Secretário de Planejamento e Desenvolvi mento Urbano, Marcelo Ferreira da Silva,
agradeceu a presença de todos. Explicou brevemente o processo de revisão do Plano Diretor, sua
metodologia  e  a  importância  da  participação  popular  neste.  Expôs  que  o  Plano  Diretor  dita  as
diretrizes  de crescimento  da cidade para os próximos dez anos e que este é momento de cada
morador dar sua contribuição, eis que são conhecedores dos problemas e potencialidades de sua
região.  A  Arquiteta  Daniela  Guilhardi  apresentou a  equipe presente  e  deu início  a projeção da
apresentação contendo breve capacitação sobre o que é o Plano Diretor, objetivos, porque este deve
ser revisto,  etapas previstas para tal  revisão, formas de participação popular,  premissas do Plano
Diretor, temas estruturais da discussão e dados do Município, tais como: densidade populacional e
população. Abordou a sistematização dos dados coletados nas Oficinas de Capacitação de Escuta
Inicial  realizadas  em abril  e  maio  de  2015.  Na  sequência,  passou-se  para  a  segunda  etapa  de
atividades,  cuja  dinâmica  consistia  em  conhecer  as  sugestões  apontadas  na  escuta  inicial  e
complementar os dados sobre os seis eixos estruturadores das discussões do Plano Diretor. Para a
referida dinâmica foi eleito um relator por grupo, entre os participantes, que sintetizou em um relatório
os problemas e as potencialidades dentro dos referidos eixos. Cumpre salientar que tal relatório faz
parte da presente ata. Ao final, a  Arquiteta Daniela Guilhardi , agradeceu a presença de todos e
finalizou a Oficina os convidando para as próximas reuniões. Eu, Débora Lucila Pinto, transcrevi a
presente  ata  em  15/07/2015.

                          Av. Anchieta, 200 – 19º andar CEP 13.015-904 - Campinas – SP - tel. (019) 2116-0221 e-mail – seplama.gabinete@campinas.sp.gov.br


