Memória de Reunião ocorrida em 24/09/12
Tema
Apresentação do estágio atual dos estudos do Plano Local da Macrozona 7 em desenvolvimento
pela Secretaria Municipal de Planejamento.
Participantes
Membros da Secretaria Municipal de Planejamento, Ministério Público, Infraero e segmentos da
comunidade de Campinas em geral.
Assuntos tratados
A reunião foi aberta às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, pelo Sr. Alair Roberto
Godoy, Secretário Municipal de Planejamento, com a exposição do regulamento da apresentação,
nos termos descritos no DOM de 18/09/2012 e explanação sobre o estágio atual do trabalho em
desenvolvimento pela equipe técnica da Secretaria. Na sequência realizou uma breve apresentação
da expansão do Aeroporto Internacional de Viracopos.
Posteriormente foi iniciada a apresentação pela arquiteta Érica Moriconi dos estudos
técnicos e propostas elaboradas pela equipe técnica da Macrozona 7 até a presente data e, na
sequência, aberta a palavra para discussão, tendo sido levantadas as seguintes questões:
 Paulo Fernandes Considera ser possível estabelecer zoneamento em área rural, que a região poderia ser destinada a
usos industriais, comerciais e logística devido a proximidade do Aeroporto de Viracopos e que o
trabalho apresentado pela Secretaria de Planejamento deve ser reformulado;
- O Sr. Alair destaca que a proposta será avaliada pela equipe.
 Sr. Eduardo Andrade - Friburgo
Entende que a proposta apresentada não foi discutida com a população da região do Friburgo.
Acrescenta que foi solicitada a inserção da região do Friburgo da zona urbana do município junto a
Prefeitura, de acordo com orientação do Secretário de Planejamento, porém tal pedido não foi
atendido;
- O Sr. Alair informa que havia pressão da comunidade para permanência da área como rural, e que
irá avaliar a proposta protocolada.
 Sr. Odair Schifer – Friburgo
Esclarece que a comunidade do Friburgo encaminhou documento à Prefeitura solicitando a inserção
de áreas dessa região no perímetro urbano e que não houve pedido de manutenção da região na
zona rural. O que de fato ocorreu foi o pedido de preservação do centro social e da igreja situadas
nessa região, o qual foi atendido após ações do Sr. Secretário de Planejamento. Acrescentou ainda
que a área do Friburgo não é adequada ao uso residencial devido às operações do Aeroporto de
Viracopos;
- O Sr. Alair enfatiza que irá avaliar a proposta protocolada.
 Sr. Carlos Alexandre – Comdema
Observa que tem participado de diversas discussões sobre o assunto. Informa que existe previsão
orçamentária no próprio EIA/RIMA para utilização nos investimentos em proteção acústica nas
áreas sob a curva de ruído. Alerta para o fato de que a Licença de Instalação não foi ainda
disponibilizada pelo Estado. Propõe ainda que haja reunião interconselhos para tratar deste
complexo assunto.

- O Sr. Alair informa que há premissas sobre a questão de proteção acústica na Licença Prévia, que
as mesmas serão consideradas, mas podem não ser satisfatórias.
 Alex Bahia – Vice presidente do Jd. Campo Bela
Entende que não ocorreu consulta a população sobre as propostas apresentadas e que a região
carece de investimentos em infraestrutura urbana.
- O Sr. Alair explica que a transferência não é da totalidade da população, somente as que não tem
condições de adequação das residências.
 Odila – presidente do Santa Maria II
Solicita informação de quem irá realizar a proteção acústica das residências e acrescenta que a
região hoje é afetada por combustível dos aviões que operam no Aeroporto.
- O Sr. Alair informa a população não arcará com os custos.
 Pastor Miguel – Cidade Singer
Observa que nunca ocorreu convocação para discutir a proposta de habitação na região e que a
PMC nunca informou que não poderia haver construção na região. Acrescentou que as residências
existentes no bairro não apresentam condição precária de construção ;
- O Sr. Alair informa que esta reunião tem o objetivo de levar as questões para que a população
conheça o projeto. Enfatiza que não é um projeto concluído e sim uma apresentação do estágio atual
do trabalho.
 Carmo – Jd. Campo Belo
Esclarece que, em 2006, a população foi informada que não haveria a desapropriação da área e que
não conhece o detalhe do projeto da MZ 7. Prossegue alertando para o fato da existência de 2
bolsões de miséria e da ausência de infraestrutura e equipamentos sociais para atendimento a
demanda da região. Alerta para a necessidade de maior transparência no processo.
- O Sr. Alair informa que as apresentações sempre foram feitas na mesma linha de trabalho.

Durante as discussões o Sr. Secretário Municipal de Planejamento prestou os seguintes
esclarecimentos:
− no EIA/RIMA e na Licença Prévia expedida pela CETESB foi tratada a questão de
transferência de Famílias;
− ocorreram um total de 16 reuniões de discussão do Plano Local da MZ 7;
− a transferência será custeada sem ônus à população;
− a proposta de transferência gradativa das famílias é motivada pela impossibilidade de
permanência devido a grande parte das residências estar situada sob a curva de ruído, sendo
portanto uma questão de saúde pública;
Sem mais inscritos a falar, a reunião foi encerrada às dezenove horas e cinquenta minutos. Eu, Érica
Moriconi Pacheco, lavrei a presente ata.

