
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

REUNIÕES DO PLANO DIRETOR: 

DATA:  18/03/15      HORÁRIO: 15:30 hs.   LOCAL:  Sala Milton Santos

ASSUNTO: Alinhamento de Trabalho do Plano Diretor – Seplan, Fupam e Emdec

RESUMO DA REUNIÃO:

• Apresentação de dados e mapas pela equipe da Fupam. 

• Fupam sugeriu assumir tarefa de conceituação urbanística, definir novo macrozoneamento, 
princípios orientadores do novo zoneamento. 

• Luiz da Fupam expôs que os sistemas Anhanguera-Bandeirantes, Viracopos, Santos Dumond, 
Dom Pedro, Dutra-Carvalho Pinto e estrada Campinas Mogi são estruturadores de economia 
macro-metropolitana. São um importante ponto de convergência e é preciso planejar-se como 
se dará seu desenvolvimento, redesenhando a cidade de acordo com tal.  

• Vanessa da Fupam apontou a situação das “cidades-dormitório” e do considerável aumento de 
condomínios em volta das rodovias. 

• Breve debate sobre macrozona de proteção ambiental, áreas rurais e urbanas, de preservação
e de transformação. 

• Discussão quanto ao espaço público e os interesses econômicos face ao modelo mais 
benéfico a ser adotado pela cidade.

• Luiz propôs um Plano Diretor com coesão conceitual. 

• Diretora sugeriu desmembrar os assuntos em diversas reuniões para os subsídios passados 
pela Fupam sejam debatidos amplamente entre a equipe interna e demais secretarias. 
Conceição pediu envolvimento da Fupam no projeto do Plano Diretor.

• Debate sobre metodologia de trabalho. Proposta de trabalho direto e desburocratizado.

•  Discussão quanto ao contrato com a Fupam e seu objeto. Diretora solicitou uma proposta da 
Fupam, no que tange a exatamente o que será entregue por eles. 

• A questão é que no contrato estipulou-se que Fupam deveria fornecer “subsídios”, termo 
amplo, e é preciso chegar-se a um consenso sobre o que especificamente se enquadraria 
como tal . 
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