
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Ata da 2ª Rodada de Oficinas de Diagnóstico Comunit ário do Plano Diretor promovida pela
Prefeitura  Municipal  de  Campinas  para  a  capacitação  e  escuta  da população,  ocorrida  em
30/07/2015, na região Norte – Avenida Angelino Greg ório, 46, Jardim América, Barão Geraldo.  A
Diretora  do Departamento de Planejamento e Desenvol vimento Urbano -  DEPLAN,  Carolina
Lazinho  Baracat,  deu  início
ao  evento  agradecendo  a  presença  de  todos  e  convidando  o  Secretário  de  Planejamento  e
Desenvolvimento Urbano, Fernando Vaz Pupo a fazer a abertura dos trabalhos. O Secretário, por
sua vez, também agradeceu a participação dos presentes, bem como a cessão do espaço para a
referida Oficina, que dá continuidade ao processo de leitura comunitária. Explanou brevemente sobre
a importância da participação popular  na revisão do Plano Diretor  e sobre o processo de revisão
deste, falando das etapas de elaboração de propostas e do encaminhamento do Projeto de Lei à
Câmara Municipal, que no futuro também debaterá com a população o tema. Esclareceu que a ideia é
que o Projeto de Lei advenha no máximo até o final de Janeiro de 2016, sendo que a programação
para a finalização do projeto do Plano Diretor como um todo é Dezembro de 2016. Falou ademais das
dez Oficinas que foram realizadas para a construção do Diagnóstico Comunitário em diversas regiões
do Município, expondo algumas minúcias destas. Após, passou a palavra para a Coordenadora do
Plano Diretor, a  Arquiteta  Érica Pacheco , que fez uma sucinta apresentação da metodologia do
presente evento 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 dinâmica os presentes foram divididos em cinco grupos e
foram eleitos dois relatores entre os participantes, um por grupo. Os relatores sintetizaram em relatório
os problemas e as potencialidades dentro dos referidos eixos. Cumpre salientar que tais relatórios
fazem parte da presente ata. Após a atividade narrada supra, os presentes discutiram propostas de
cenário futuro, explicitando os desejos e anseios da população para sua região. Ao final, agradeceu a
presença de todos e finalizou a Oficina os convidando para as próximas reuniões. Eu, Débora Lucila
Pinto,  transcrevi  a  presente  ata  em  04/08/2015.
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