
 

Reunião Setorial VI:  Movimento Moradia e Cidadania 

Data:  18.02.2017 

Local:  E.E. Tomás Alves 

Horário:  15h às 17h 

Número de Participantes:  140 (aprox.) 

 

Dando prosseguimento às reuniões setoriais do Diagnóstico do Plano de Manejo da 

APA Campinas, a reunião com os associados ao Movimento Moradia e Cidadania 

seguiu a programação estabelecida entre a equipe técnica da Walm e representantes da 

Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS).  

 

Representando a SVDS estavam presentes: Sueli Thomaziello, Mariana Cisotto e 

Ângela Cruz Guirao, Aline Pecora e Rebeca Veiga. Representando a Walm estavam 

presentes: Bruno Pontes Costanzo, Laura Rocha de Castro, Mary Lima e João Paulo 

Cavalcanti. 

 

As atividades desenvolvidas foram:  

 

a) Dinâmica de espacialização dos bairros que concentraram moradores sem 

acesso à moradia; 

b) Apresentação do Plano de Manejo da APA Campinas; 

c) Esclarecimento de dúvidas dos participantes; 

d) Escolha de representantes para as próximas oficinas. 

 

Estima-se que cerca de 140 participantes tenham participado da reunião setorial VI, de 

acordo com dados do Movimento Moradia e Cidadania. Na lista de presença da Walm 

foram registrados 101 destes participantes. O principal motivo da diferença do número 

de participantes entre as duas listas, foi o fato de alguns participantes priorizarem a 

assinatura da lista do movimento e achar que deveriam assinar só uma, por mais que se 

tenha esclarecido e solicitado que as duas fossem assinadas. 

 

A maior parte dos participantes era originária do Jardim Conceição (principal local de 

atuação do Movimento Moradia e Cidadania), mas também estavam presentes 



 

moradores do Imperial Parque, Vila Santana, Jardim São Francisco, Nova Sousas e 

Joaquim Egídio.  

 

Representantes de cada um dos bairros foram convidados a identificar no mapa da APA 

a localização de seus bairros.  

 

Além disso, a escolha de representantes para as próximas oficinas do Plano de Manejo 

também priorizou a escolha de um representante de cada bairro, mas por falta de 

voluntários isso não foi possível no caso da Vila Santana.  

 

Nesse sentido, os representantes escolhidos em plenária pelos participantes para 

participação nas próximas oficinas são: Márcio (Jd. Conceição), Luís Carlos (Imperial 

Parque), Patrícia (Jd. Conceição), Vaneide (Jd. São Francisco), Aparecido (Jd. 

Conceição, líder do Movimento Moradia e Cidadania), Maria de Lourdes (Joaquim 

Egídio), Miriam (Nova Sousas), Paulo Roberto (Jd. Conceição) e Thiago Amin 

(Arquiteto, Professor da PUC-Campinas, assessor técnico do Movimento Moradia e 

Cidadania).  

 

O Anexo deste documento contém a lista de presença da Reunião Setorial VI.  

  



 

Registro Fotográfico 

  

Foto 1 – Vista geral dos participantes Foto 2 – Vista geral dos participantes 

  

Foto 3 – Dinâmica de espacialização dos bairros Foto 4 – Bairros espacializados pelos participantes 

  

Foto 5 – Sr. Márcio, representante do bairro Jd. 
Conceição 

Foto 6 – Maria de Lourdes, representante de Joaquim 
Egídio 

 



 

 

  

Foto 7 – Representantes Thiago Amin (esquerda) e 
Paulo Roberto (direita), ao fundo representantes da 
SVDS e equipe técnica da Walm 

Foto 8 – Sr. Aparecido, representante do bairro Jd. 
Conceição e líder do Movimento Moradia e Cidadania 

 


















