
ALTERAÇÃO NO TEXTO NO ITEM DIRETRIZES ESPECÍFICAS D E UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 
- Realização de estudos para revisão das Unidades de Conservação Parque Natural 
Municipal Jatobás (junto ao Rio Capivari) e Parque Natural Municipal do Campo 
Grande, considerando as demandas socioambientais existentes na região    
SUGESTÃO DE SUBSTITUIÇÃO:  
 Análise técnica da possibilidade da desafetação, recategorização, redução ou 
alteração dos limites  dos Parques Naturais Municipais dos Jatobás (junto ao Rio 
Capivari) e do Campo Grande, considerando os conflitos ambientais, urbanísticos, 
sociais e legais. 
 
######## 
ALTERAÇÃO NO TEXTO NO ITEM DIRETRIZES ESPECÍFICAS D E UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 
- As diretrizes e parâmetros de uso e ocupação do solo da APA Campinas serão 
definidos no Plano de Manejo que deverá incorporar as orientações deste Plano 
Diretor; 
- As restrições de uso e ocupação da área correspondente à APA Campo Grande 
serão definidas em seu Plano de Manejo, devendo ser consultada a SVDS para 
qualquer deliberação até a elaboração do mesmo; 
SUGESTÃO DE SUBSTITUIÇÃO:  
- O zoneamento ambiental da  APA Campinas e APA Campo Grande e respectivas 
diretrizes e normas serão definidos em consonância às orientações deste Plano 
Diretor, porém serão detalhadas em um documento próprio: o Plano de Manejo da 
Unidade de Conservação; 
 
- O órgão gestor da Unidade de Conservação deverá ser consultado para qualquer 
deliberação até a elaboração do respectivo Plano de Manejo. 
 
######### 
RETIRAR DO ITEM DE DIRETRIZES ESPECÍFICAS DE UNIDAD ES DE 
CONSERVAÇÃO 
- Atendimento ao Plano de Manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de 
Santa Genebra, aprovado pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 64, de 27 
de agosto de 2010, e eventuais alterações, a zona de amortecimento e as disposições 
da Portaria Conjunta nº 01, de 06 de dezembro de 2012, da Prefeitura Municipal de 
Campinas, Prefeitura Municipal de Paulínia e Fundação José Pedro de Oliveira. 
 
ADICIONAR DIRETRIZ NO ITEM INTEGRAÇÃO METROPOLITANA  

 - Articulação com os municípios lindeiros às Unidades de Conservação Municipais, 
inclusas no documento de gestão da RMC, para regramento intermunicipal, visando as 
diretrizes e normas dos Planos de Manejo. 
  



INCLUSÃO NO TEXTO NO TÓPICO DE “PARQUES LINEARES”  

 

 

  



RETIRAR DO TEXTO NO TÓPICO DE “13.4.2. DIRETRIZES G ERAIS”  

• Elaboração de estudos, normas e padrões de qualidade da gestão municipal 

ambiental; 

• Articulação e integração das ações ambientais nos diversos níveis de governo; 

• Instituição de políticas públicas, programas e ações para promover o bem-estar 

das espécies de animais domésticos e o manejo de conservação in situ e ex 

situ das populações de animais selvagens da região, incluindo a recuperação 

dos animais silvestres no município; 

• Estudo, e intervenção quando necessário, da dinâmica das populações de 

animais silvestres e os microrganismos associados a esta, dentro da visão das 

ciências da Biologia da Conservação e da Medicina da Conservação; 

• Minimização, mitigação e/ou compensação dos impactos em âmbito local; 

• Estímulo ao uso de tecnologias e práticas sustentáveis; 

• Sensibilização da população para as questões de sustentabilidade; 
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