
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

REUNIÕES DO PLANO DIRETOR: 

DATA:  09/04/15   HORÁRIO: 09:30hs.  LOCAL:  Cefortepe

ASSUNTO: 3ª Capacitação de Professores: Histórico da Cidade de Campinas

RESUMO DA REUNIÃO: 

• Luiz Carlos Capellano da equipe da Educação é quem ministrará a capacitação em foco. 
Iniciou sua apresentação falando sobre a construção de Campinas, contextualizando 
historicamente e mostrando como a cidade foi dividida quando de sua criação. Pontuou que tal
divisão foi simétrica e especializada no espaço. 

• Narrou a evolução histórica, elencando alguns fatos de cunho religioso que estão intimamente 
ligados a criação de Campinas e expondo que, a bem da verdade, o que ficou registrado na 
cidade é a história dos vencedores, a história das grandes figuras da época e seus ideais. 

• Diretora explicou aos presentes diversos aspectos da Lei Municipal que versa sobre 
tombamento de bens, dando especial enfoque ao instrumento urbanístico da “transferência do 
potencial construtivo”, que poderá inclusive ser previsto no Plano Diretor de 2016. Ideia de 
valorizar não somente o bem tombado, mas todo seu entorno. 

• Capellano tratou também do surgimento histórico, ambiental e geográfico de alguns bairros de 
Campinas, como por exemplo o Cambuí e a Vila Industrial, e as divisões físicas e sociais que 
foram surgindo. Narrou a história de alguns pontos históricos da cidade e a lógica de ocupação
do território ao longo do tempo. 

• Diretora esclareceu que uma das ideias centrais do Plano Diretor de 2016 é tornar a cidade 
mais integrada, adensada de modo equânime, ou seja, o que se pretende é a mescla social, a 
alteração do atual quadro que tem por característica essencial uma cidade polarizada em 
norte, onde se localiza a população de renda mais elevada, e sul, onde se localiza a população
de renda mais baixa. Ideia de desenvolver Campinas com relação a demanda que temos.
  

• Elencou como uma das maiores riquezas do Município a região de A.P.A., que será protegida e
respeitada pelo Plano Diretor 2016, exarando algumas peculiaridades dessa região.    

• Diretora também expôs aos professores algumas dificuldades enfrentadas pelo Poder Público 
de Campinas, como por exemplo a ausência de desconto progressivo no I.P.T.U. e a lentidão 
dos próprios trâmites dentro do Poder Executivo. Explicou de modo sucinto a dinâmica de 
aprovação do Plano Diretor. Finalizou o encontro entregando aos presentes folhetos do projeto
“Plano Diretor na Escola” e agradecendo a participação de todos.  
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FOTOS DA REUNIÃO:
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