CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS – CONCIDADE
CÂMARA TEMÁTICA POLÍTICA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANO DIRETOR
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO
DATA:
25 DE JANEIRO DE 2016, 16:00H
LOCAL: SALA ARQUITETO LOBO – 19º ANDAR DA PREFEITURA
PRESENTES: Gilberto Azevedo, Tereza Penteado, Cláudia Oliveira, Marcelo
Caneppele, Maria Célia M. Martins.
AUSENTES: Giovanni (João Luiz), Jarbas Cardoso, Walquíria Sonati.
DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:
1. Informes: Houve uma reunião com o Secretário Santoro realizada no dia 12 de
janeiro com os coordenadores das Câmaras Temáticas para a apresentação
das mesmas. Conselheiros do Concidade e membros da Comissão de
Participação Social participaram da última reunião do Fórum pelo Plano Diretor
Participativo em Campinas, coletivo de organizações e pessoas participantes e
interessadas na construção do plano na cidade. Haverá uma reunião
extraordinária do Concidade com participação dos Conselhos CMDU e
Condema no dia 03 de fevereiro às 18h30 no Salão Vermelho da Prefeitura.
2. Agenda de reuniões da Câmara: Proposta das reuniões desta câmara
realizar-se quinzenalmente e sempre as quarta-feiras, coincidindo com as do
Concidade não aceita. Definida a agenda de fevereiro e as demais datas serão
consultadas nas próximas reuniões. Definiu-se que a próxima reunião será dia
08 de Fevereiro às 16h na sala Arquiteto Lobo.
3. Pedido da Câmara de Desenvolvimento Urbano: A Câmara de
Desenvolvimento Urbano solicitou a inclusão do debate em relação à Política
de Desenvolvimento Social, como segurança, saúde, educação, assistência
social pela Câmara de Participação Social. A Câmara de Participação Social
entende que faz parte do Desenvolvimento Urbano e Sustentável a inclusão
desses pontos as políticas que forem estabelecidas, porém está disponível
para garantir e promover que esses pontos não sejam ignorados nas
propostas elaboradas pelo poder público.
4. Proposta de Cronograma para o Plano Diretor 2017: Apresentada a proposta
de cronograma para a elaboração do plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação
do Solo (LUOS), de acordo com as demandas solicitadas pela sociedade civil
organizada. Aprovada a Proposta Inicial que deve ser apresentada ao
Concidade no próximo dia 03 de Fevereiro.
5. Próximos passos:
- encaminhamento da proposta de cronograma aprovada nesta reunião para
todos os membros da Câmara de Participação Social;
- se possível a apresentação do cronograma na reunião do dia 3 de fevereiro
(18h30 - Salão Vermelho)
- agendar a sala Arquiteto Lobo para a próxima reunião a ser realizada no dia
08 de fevereiro (16h30 - sala Arquiteto Lobo).
Relatora: Claudia. 25 de Janeiro de 2017.

