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A. PREÂMBULO E METODOLOGIA DO PARECER 

 
Em dezembro de 2006 é aprovada a lei complementar nº 15/06 do Plano Diretor de Campinas. Ela estabelece a divisão do 
território do município de Campinas em 9 macrozonas e para cada uma delas preconiza que se desenvolvam Planos Locais de 
Gestão que detalhem e aprofundem as diretrizes urbanísticas por ela estabelecidas. Preconiza ainda uma ordem para que esses 
planos locais sejam desenvolvidos, sendo o objeto do presente projeto de lei complementar – da macrozona 5 – considerado 
prioritário. 
 
O Plano Diretor de 2006 tem méritos a serem destacados, desde operacionais como a delimitação de UTBs (Unidades 
Territoriais Básicas)  com base nos setores censitários, o que permite ter dados precisos da população assentada, e em 
conseqüência disso quais as reais demandas de infraestrutura e equipamentos comunitários, passando pelo diagnóstico das 
reais condições de uso e ocupação do território, ou ainda os expressivos avanços na área ambiental com a determinação de 2 
Parques Públicos Municipais e 17 Parques Lineares. 
 
Dada as características da MACROZONA 5, para que pudéssemos exarar um parecer técnico que contemplasse todos os aspectos 
abordados nesse Plano Local, esse Grupo de Trabalho de Conselheiros e Relatores do CMDU adotou como metodologia a divisão 
do teor desse documento em 5 grandes áreas, a saber: 
 

A. PREÂMBULO - onde apresentamos a forma como desenvolvemos nosso raciocínio para o desenvolvimento do parecer, 
bem como um breve histórico da ação de Planejamento Urbano ao longo da história de gestão urbana do território 
através de seus planos e qual a cidade que é objeto dessa ação planejadora; 

B. CARACTERIZAÇÃO DA MACROZONA QUANTO AS DIRETRIZES – quando elencamos e destacamos as diretrizes gerais e 
específicas ambientais, de uso do solo, do sistema viário e de transportes, para a habitação, para os equipamentos 
públicos comunitários e quanto as alterações do perímetro urbano; 

C. GESTÃO DO PLGU DA MACROZONA 5 (MZ-5) – quando verificamos como o Plano Local propõe que seja gerida e 
resguardada a Macrozona na garantia de exeqüibilidade de suas propostas; 

D. CONCLUSÃO – quando destacamos os pontos positivos e de relevância da proposta como um todo do PLC, e 
E. PARECER – quando exaramos o voto final quando ao conjunto de propostas e documentos. 



 
É importante ressaltar que para o pleno desenvolvimento desse trabalho nos debruçamos sobre as apresentações feitas pela 
Seplan ao CMDU, no Projeto de Lei Complementar nº 07/08 publicado no Diário Oficial do Município e no Caderno de Subsídios, 
bem como nos pautamos na disponibilidade e comprometimento da equipe técnica da Secretaria de Planejamento Urbano e 
Desenvolvimento Urbano, que não economizou esforços em esclarecer dúvidas ou disponibilizar materiais. 
 
Nesse sentido, o formato ora apresentado é o adotado como padrão pelo Grupo de Trabalho de conselheiros e relatores para o 
conjunto de pareceres a serem exarados por esse Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
  

1.       HISTÓRICO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO REALIZADAS NOS ÚLTIMOS 20 ANOS 
 
Em Campinas as questões relativas ao planejamento urbano estiveram fortemente presentes a partir de meados do século XX, 
como demonstra a contratação de Prestes Maia – engenheiro e urbanista - para a elaboração do Plano de Melhoramentos 
Urbanos de 1938, que lançou as bases do traçado urbano atual. 
 
Já na década de 70, foi elaborado o Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado de Campinas – PPDI, com estudos iniciados 
no segundo semestre de 1969 e aprovado através da Lei n. 3960 de 9 de março de 1971. 
 
Na década de 90 inicia-se a introdução dos princípios e instrumentos previstos na Constituição Federal de 1988, notadamente 
no que se refere à função social da cidade/propriedade e à participação social na gestão urbana, tendo sido aprovado em 1991 o 
Plano Diretor do Município de Campinas.  
 
Instituído através da Lei Complementar nº. 02 de 26 de Julho de 1991, introduziu alguns dos novos instrumentos urbanísticos 
constitucionais, dentre eles o Parcelamento ou Edificação Compulsórios, seguido de Imposto Progressivo no tempo sobre vazios 
urbanos, as Operações Interligadas e as Operações Urbanas. Outra ação que deve ser ressaltada diz respeito à criação do CMDU 
- Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que desde o início tem como objetivo discutir as ações de planejamento do 
Município. 
 
Em 1994, iniciam-se os trabalhos de elaboração do Plano de 1996, apenas três anos após a aprovação do plano anterior, 
buscando o aprofundamento dos aspectos físico-territoriais e da estruturação urbana. O Plano Diretor de 1996, instituído pela 
Lei Complementar nº. 04 de 17 de Janeiro de 1996, conserva os objetivos básicos do plano anterior, inspirado na nova ordem 
constitucional, mas tem como eixo principal as políticas urbanas descentralizadas e os planos locais de desenvolvimento. 
 
Em 2006, em obediência ao previsto no Estatuto das Cidades, foi feita a revisão do Plano Diretor, procurando aperfeiçoar e 
atualizar a abordagem utilizada anteriormente e utilizar os novos instrumentos urbanísticos que essa legislação federal colocou 
à disposição dos municípios. 
 
Além da estruturação urbana, partindo da divisão da cidade em macrozonas, foram abordadas as questões econômicas, 
financeiras e sociais. Também foi incluída a área rural do município nos estudos e elaboração de propostas, considerando o 
território municipal em sua totalidade. 
 
O caráter participativo que balizou toda a elaboração do Plano está presente na lei que prevê a participação dos cidadãos 
através das entidades representativas, do Conselho da Cidade de Campinas e demais Conselhos Municipais, além de prever 
referendo popular, plebiscito, consultas públicas e audiências como formas de manifestação. 

 
2.       CARACTERÍSTICAS DO PD.2006 
 
O Plano Diretor de 2006 – Lei Complementar 15/2006 - foi elaborado com base na legislação ainda em vigor e que tomou como 
premissa seguir o estabelecido pelo Estatuto das Cidades e a Constituição Federal e, nessa medida, buscou reforçar diretrizes e 
aspectos urbanísticos anteriormente indicados pelos planos de 1996 e a LUOS e, por outro, consolidou a etapa de diagnóstico 
urbanístico das condições de habitabilidade da cidade em cada uma de suas macrozonas. 
 
Em face dessa postura, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido em cada um dos planos locais pela equipe técnica da 
prefeitura estabelece extenso trabalho de reconhecimento dos condicionantes estruturais, naturais e ambientais da cidade.  
 
Entretanto, tendo como decorrência a proposta de um Plano Diretor menos preventivo e mais curativo, numa referência à 
dimensão e maior característica do mesmo, notadamente no seu caráter de diagnóstico, esse aspecto antecipa a necessidade de 
se implementar um processo permanente de ação planejadora, quando não se cumprem só datas legais pré-definidas, mas 
antes se estruturam organismos na cidade de acompanhamento, monitoramento e propostas que visem prospectar uma cidade 
para além dos 20 anos inicialmente propostos. 
 



O Plano Diretor de Campinas de 2006 dividiu o município em 9 macrozonas de planejamento de acordo com suas características 
naturais e ocupacionais e, para a área denominada como sendo a MZ-5 a primeira a ser desenvolvida e implementada – 
denominada pelo Plano Diretor de 2006 como Área Prioritária de Requalificação APR -, e como o Plano Diretor também 
preconiza, é através da elaboração de um Plano Local de Gestão - ferramenta complementar de aprofundamento e 
detalhamento – que se estabelecerá o ordenamento do território. 

 
3.       CAMPINAS HOJE 
 
O município de Campinas, ao longo das últimas décadas, vem assumindo uma posição de liderança no processo de 
desenvolvimento econômico de sua região, alcançando uma posição de incontestável destaque no contexto não apenas 
estadual como também nacional.  
 
Vários fatores, dos quais se destaca sua posição privilegiada de interconexão entre o interior do país e sua maior metrópole, São 
Paulo, bem como com o maior porto da América Latina (Santos), colocam Campinas como pólo de atração de atividades 
econômicas as mais diversas e para um intenso fluxo migratório. 
 
O município de Campinas é hoje reconhecido nacional e internacionalmente pelos seus Institutos de Pesquisa Científica e 
Tecnológica, Universidades e Faculdades. É sem dúvida, um pólo de desenvolvimento científico e tecnológico, fator de 
crescimento e, sobretudo do desenvolvimento econômico e social. 
 
Registra-se também o aumento do setor de serviços ligado mais especificamente à área de Saúde, reforçando a característica de 
um centro médico de excelência, aliado aos demais serviços técnicos e profissionais, em especial aqueles voltados ao 
entretenimento e lazer. 
 
Outro ponto a ser destacado diz respeito à produção agrícola. Hoje a atividade rural tem uma pluriatividade, e encontra-se 
envolvida com pesquisa de ponta, com o uso da biotecnologia, trazendo novos elementos agregados a essa atividade. 
 
Uma das vocações de Campinas também é para as atividades de logística devido à existência do Aeroporto Internacional de 
Viracopos reconhecido como o principal aeroporto de cargas nacional. 
 
Campinas passou a ser formalmente a sede de sua Região Metropolitana (RMC) em 2000, através de Lei Complementar Estadual 
da qual participam 19 municípios. 
 
Campinas conta hoje com cerca de 1,2 milhões habitantes e sua região metropolitana com um total de aproximadamente 2,5 
milhões. 

 
4.       CAMPINAS PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS 
 
A cidade deve ser lugar de bem estar social, onde se busca assegurar para todos os cidadãos o direito de acesso aos benefícios 
da urbanização, reduzindo as disparidades econômicas, as desigualdades sociais e as situações de risco e marginalização. 
 
O Plano Diretor de 2006 foi estruturado para balizar o reordenamento e o desenvolvimento do município com um horizonte de 
15 a 20 anos. É um documento composto por macro-diretrizes que contemplam o presente com os olhos no futuro. Configura-se 
também como um instrumento de indução e articulação dos processos de tomada de decisões, servindo de principal referência 
para a definição e implementação de mecanismos legais, administrativos e políticos, envolvendo as ações de longo, médio e 
curto prazo, visando tornar a cidade mais equilibrada, sob o aspecto físico-territorial, ambiental, social e econômico.  
 
A visão estratégica de um território corresponde ao modelo de futuro desejado. A distância entre o futuro desejado e a 
realidade existente exige identificar os eixos fundamentais para o desenvolvimento da cidade, e, juntamente com as 
potencialidades e vocações do município devem configurar as estratégias de ação. 
 
Assim sendo temos cinco Eixos Estratégicos de Desenvolvimento e de Requalificação: Eixo Norte – Desenvolvimento Tecnológico 
consubstanciado pela Operação Urbana Ciatec; o Eixo Central – Requalificação do Centro Urbano e Revitalização do seu 
entorno; Eixo Sul – Aeroporto de Viracopos e Requalificação do seu entorno; Eixo Oeste – Desenvolvimento e Revitalização 
Oeste, integrando NO/SO; e o Eixo de Desenvolvimento Agrícola. 

 
B.      CARACTERIZAÇÃO DA MACROZONA QUANTO AS DIRETRIZES 

 
O Plano Local de Gestão Urbana da Macrozona 5 teve seu início em dezembro de 2006 e por mais de 2 anos foi repetidamente 
discutido com a comunidade e entidades, num reflexo do processo participativo que se propõe por imprimir nessa discussão do 
território.  



 
 
Macrozona 5 em números:  

• Área: 92,18 Km² - corresponde a 11,60% da área do município 

• População: 196.381 habitantes - Censo 2000 (20,26% da população do município)  
 
Compreende a zona oeste do município onde encontramos o Ouro Verde, o Campo Grande e o Distrito Industrial, localizada 
entre a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) e a divisa com Monte-Mor e Hortolândia, confronta-se ao sul com a Macrozona 7, ao 
norte com a Macrozona 9 e a leste com a Macrozona 4. 
 
Apresenta condições variáveis de urbanização com uma ocupação predominantemente residencial e com significativo grau de 
informalidade em seus assentamentos, onde se concentra um grande contingente populacional de baixa renda, apresentando 
carência de atividades terciárias de atendimento local e geradoras de emprego e configurando grande demanda por transportes 
públicos. 
 
Caracteriza-se pela presença de diversas barreiras físicas naturais (cursos d’água) e construídas (rodovias, ferrovia, linhas de alta 
tensão, oleoduto, gasoduto), descontinuidade da malha urbana, má distribuição de infra-estrutura básica e carência de 
equipamentos públicos comunitários e serviços de atendimento local, além de conter áreas ambientalmente degradadas. É 
atravessada pelo Rio Capivari e seu efluente, o Córrego do Piçarrão, com trechos já impactados por atividades minerarias e 
processos urbanos, inclusive à montante. 
 
Tendo como característica e componentes de sua configuração urbana grandes adensamentos populacionais com carência de 
infra-estrutura e equipamentos urbanos, com carência de comércio/serviços de atendimento local e geradores de empregos, 
quando seus principais corredores comerciais em eixos estruturadores como a Av. J.B. Dunlop e Av. Ruy Rodrigues, e a existência 
de vias com características de corredores comerciais localizadas em zonas residenciais, e de comércio de âmbito local junto às 
próprias residências, além de grande porção de glebas não parceladas em área urbana o que provoca descontinuidade do tecido 
urbano e do sistema viário, até mesmo por conta da localização do Distrito Industrial de Campinas e a proximidade do 
Aeroporto Internacional de Viracopos é diverso seu território e descontínua sua ocupação. 
 
Com 103 áreas consideradas irregulares e grande parte das sub-habitações avançando sobre áreas impróprias ao uso 
habitacional, tais como: terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, faixas de proteção das redes de alta tensão e das adutoras, 
áreas “non aedificandi” das ferrovias e rodovias, e áreas contaminadas, apresenta a demanda de aproximadamente 14.000 
unidades habitacionais (Cadastro de Interessado em Moradia – CIM,  realizado pela COHAB em 07/2007 para faixa salarial de até 
5 salários mínimos). 

 
5.       DIRETRIZES GERAIS PARA A MACROZONA 5 - MZ.5 
 
I - recuperar as áreas degradadas ou precariamente urbanizadas, com requalificação e estruturação urbana, através de melhor 
articulação entre os bairros existentes e criação de subcentros, incentivando a mescla de atividades econômicas e a geração de 
empregos, reduzindo a dependência da área central e revertendo a condição de periferia ou dormitório, sem incentivar um 
adensamento excessivo da mesma 
 
II - controlar o uso do solo através da revisão do zoneamento em áreas estratégicas da região, articulada com as intervenções no 
sistema viário e de transporte, de maneira a induzir ou consolidar centros secundários em alguns locais, e alterar as 
possibilidades de adensamento, com restrições em áreas não propícias e novas possibilidades de adensamento e geração de 
emprego em locais com esse potencial 
 
III - recuperar o meio ambiente através da formação de um sistema de áreas verdes e de corredores ambientais estratégicos, 
vinculados, em especial, à rede hídrica 
 
IV - promover programas de política habitacional para a região, em especial para população de baixa renda 
 
V - reorganizar o sistema viário e de transportes da região, com intuito de promover uma maior integração física e social entre 
bairros e, em especial, entre as regiões do Campo Grande e do Ouro Verde, e destas com o centro de Campinas 
 
VI - manter as envoltórias do Complexo Delta, com a viabilização do sistema viário projetado ao longo destas envoltórias, 
possibilitando a ligação desta área com o restante do município 
 
VII - adequar a oferta de equipamentos comunitários, educacionais, de saúde, de assistência social e de esportes e lazer à 
demanda da população da MZ 5, de maneira eqüitativa quanto à localização e abrangência; 
 
VIII - Aplicar os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade em áreas que necessitem de intervenções urbanas; 



 
IX - Integrar esta Macrozona 5 com as macrozonas 7 e 9, de forma a propiciar a requalificação e o desenvolvimento de toda a região 
oeste do município; 
 
X - Rever o perímetro da área do DIC com o objetivo de minimizar a remoção de moradores em áreas ocupadas, obedecendo a 
critérios de segurança ambiental e compatibilidade entre os usos habitacionais e industriais incômodos ali instalados; 
 
XI - Incluir no Perímetro Urbano a área do Loteamento Residencial São Luiz, promovido pela COHAB - Campinas. A inclusão desta 
área é necessária para que o loteamento possa ser regularizado; 
 
XII - Incluir no Perímetro Urbano a área aqui definida como região 5 (área rural), que atualmente encontra-se incrustada em 
área urbana e delimitada pelos eixos viários da Rodovia dos Bandeirantes e pela Estrada Municipal CAM 331. Esta área localiza-
se entre áreas já urbanizadas e infra-estruturadas, possuindo características de vazio urbano. A inserção desta área no Perímetro 
Urbano torna-se de relevante interesse público, pois além de ofertar áreas com facilidade de receber infra-estrutura, pelo 
motivo já exposto, poderá trazer benefícios para a comunidade moradora na MZ 5, ao criar um pólo regional na região, 
possibilitando a implantação de indústrias às margens da Rodovia dos Bandeirantes e criação de centralidade, com a 
implantação de comércios e serviços, além de ofertar áreas de lazer, através da constituição de um grande parque público de 
fácil acessibilidade aos moradores daquela região, e  
 
XIII - Adequação da oferta de equipamentos comunitários, educacionais, de saúde, de promoção social e de lazer à demanda da 
população da MZ 5, de maneira eqüitativa quanto à localização e abrangência. 

 
6.       DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

a.       AMBIENTAIS 
 
Áreas Verdes  

• Remanescentes – preservação (integração fragmentos como bosques ou parques urbanos) 
• APPs / Várzeas – (integração do ambiente natural com o ambiente construído como elementos estruturadores e de 

resgate na forma de Parques Lineares) 
• Criação dos Parques  Naturais Municipais do Campo Grande e dos Jatobás 
• Consolidação de 17 parques lineares  

 
Resíduos 

• Resgatar o conceito Complexo Delta (triagem, beneficiamento, reciclagem, compostagem, etc) 
• Licenciamento Implementação do Delta B 
• Aproveitamento energético e MDL 
• Áreas de Transbordo de inertes (construção civil) 
• Solucionar Envoltórias (usos e ocupações) 
• Fomentar 3Rs (reciclar, reduzir e reutilizar) 
• Aumentar Coleta – lixeiras  
• Plano de Gestão de Resíduos Sólidos  

 
Rural 

• Instituir 3 UTRs rurais na macrozona: 
     UTR 5.A.1; UTR 5.A.2 e UTR 5.A.3  

• Manter as áreas com características rurais 
• Fomentar o desenvolvimento agrosilvopastoril a fim de oferecer benefícios socioeconômicos, privilegiando a 

sustentabilidade local 
• Incentivar a valorização das propriedades de agricultura familiar 

 
Saneamento  e Drenagem  

•  ampliação ETEs (Capivari I e Capivari DICs) 
•  Planos Diretores das Bacias Hidrográficas  
•  Recuperação das APPs e várzeas  

 
Mineração  

• proibir início novas atividades 

• cobrança passivos ambientais (PRADs)  
 
 
 
 



 

b.      USO DO SOLO 
 

• Recuperação das áreas degradadas ou precariamente urbanizadas, com requalificação e estruturação urbana, através 
de melhor articulação entre os bairros existentes e criação de sub-centros; 
 

• Revisão do zoneamento em áreas estratégicas da região, articuladas com as intervenções no sistema viário e de 
transporte, de maneira a induzir ou consolidar sub-centros em alguns locais; 
 

• Exigência de Plano Urbanístico quando do parcelamento ou alteração de uso de grandes glebas; 
 

• Estudar, em conjunto com os municípios de Hortolândia e Monte Mor, soluções para os problemas relativos aos 
loteamentos existentes nas divisas destes municípios. 

 

c.       SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTES 
 

• Reorganização geral do sistema viário e de transportes, com intuito de maior integração física e social entre bairros e, 
em especial, entre as sub-regiões do Campo Grande e do Ouro Verde, e destas com o centro de Campinas;  
 

• Previsão de vias marginais à Rodovia dos Bandeirantes, à Av. John Boyd Dunlop, às envoltórias do Complexo Delta, à 
trechos do gasoduto Brasil-Bolívia, ao Corredor de Exportação, ao Córrego do Piçarrão e à todo o contorno do futuro 
parque linear ao longo do Rio Capivari;    
 

• Promoção da otimização do sistema de transporte coletivo;       
 

• Construção de Estação de Transferência na região conforme projeto do INTERCAMP;  
 

• Interligação da rede de transportes que atende à região do Campo Grande com a rede que atende à região do Ouro 
Verde e Vida Nova. 

 

d.      HABITAÇÃO 
 

• Promoção de programas de política habitacional para a região, em especial para população de baixa renda, que 
contemplem regularização jurídica e urbanização de favelas; 
 

• Articular esses programas com os de gestão ambiental, transporte, saúde, educação, ação social e geração de emprego 
e renda; 
 

• Promover a requalificação urbanística e a regularização fundiária dos assentamentos habitacionais precários, 
clandestinos e irregulares, dotando-os de infra-estrutura, equipamentos públicos e serviços urbanos;  
 

• Estímulo à ocupação por habitação de interesse social, nas áreas destinadas a ZEIS, bem como a mescla de usos 
comerciais e de serviços de atendimento local nesses espaços; 

 
e.      EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS 

 
Propostas –Saúde 

Instalação de Novas Unidades: 
-  construção do Hospital Municipal Ouro Verde; 
-  construção do Centro de Saúde do Jardim Rossim;  
-  construção do Centro de Saúde do Jardim Santa Rosa; 
-  construção do Pronto-Socorro Campo Grande;  
Obras de reforma e ampliação: 
-  reforma do Pronto-Socorro do Hospital Ouro Verde (adequação de  Pronto-Socorro não hospitalar para hospitalar).  
-   reforma e ampliação do Centro de Saúde do Parque Floresta; 
-  reforma e ampliação do Centro de Saúde do Jd. Florence; 
-  reforma e ampliação do Centro de Saúde do Jd. Aeroporto; 
-  reforma e ampliação do Centro de Saúde União dos Bairros;  
-  reforma e ampliação do Centro de Saúde do DIC III;  

 
 



 
Propostas – Educação 

Construção de Naves – Mãe, equipamentos de educação infantil com capacidade para atender aproximadamente 600 
crianças e mães em situação de vulnerabilidade social, nos seguintes bairros: 

- Vida Nova, 
- DIC VI – Santo Dias, 
- Parque Vista Alegre, 
- Jardim Telesp, 
- Jardim Planalto de Viracopos, 
- Jardim Ouro Preto, 
- Residencial Cosmos,  
- Satélite Íris I,  
- Região do Jardim Vista Alegre. 

Construção de creches: 
�  Pq. Itajaí; 
�  Res. Pq. São Bento II.  
Ampliação das seguintes escolas: 

- EMEI Gasparzinho, EMEI Else Feijó Gomes, CEMEI Amélio Rossin e EMEI Branca de Neve.  
 
Propostas - Esportes e Lazer 

Instalação de Novas Unidades: 
- Ginásio de Esportes com quadra poliesportiva e campo   de futebol oficial, no Parque da Floresta; 
- Ginásio de Esportes do Corinthinha, no Parque Universitário;  
- Campo de Futebol com área de lazer, no Jardim Adhemar de Barros; 
- Campo de Futebol do DIC I. 
 

f.      PERÍMETRO URBANO 
 
Ampliação do perímetro urbano  
 
1- Residencial São Luiz 

• Regularização de conjunto habitacional implantado pela COHAB já ocupado. 
 
2- Entre os Residenciais São Bento e Campina Grande 

• Inserção da área no perímetro urbano para implementação de ZEIS de INDUÇÃO, tratando-se de área já 
infraestruturada e de características de ocupação de loteamento habitacional popular. 

 
3- Agropecuária Acácias e Glebas junto ao CAM 331 - Corredor Metropolitano 

• Indicação de Zona 18 especial para esta área com áreas destinadas à  constituição de parque público, sub-centro de 
comércio e serviços, pólo industrial e área habitacional de baixo adensamento. 

 

C. GESTÃO DO PLGU DA MACROZONA 5 (MZ-5) 
 

• Criação do Conselho Gestor da Macrozona 5 na forma preconizada pelo Plano Diretor e com a estruturação na forma 
aprovada pelo Conselho da Cidade de Campinas 

o Este Conselho terá caráter consultivo e fiscalizador; 
o Caso sejam criadas outras UTBs- Unidade Territorial Urbana ou UTRs -Unidade Territorial Rural na respectiva 

macrozona, deverá ser mantido o número máximo de 10 membros titulares e respectivos suplentes para cada 
segmento, e 

o Esse Conselho se responsabilizará ainda pela gestão dos 2 Parques Municipais e 17 Parques Lineares. 
 

D. CONCLUSÃO 
 
Considerando o histórico de planejamento urbano no município de Campinas, as ações de gestão que se preconizaram ao longo 
dos últimos 20 anos; 
 
Considerando que a redação do Projeto de lei complementar nº 07/08 reflete fielmente as diretrizes e propostas do presente 
Plano Local de Gestão Urbana da MZ-5 que promoverão a sua requalificação, pela geração de áreas de comércio e serviços e 
geradoras de emprego e assim revertendo a tendência predominantemente habitacional; 
 
Considerando que a MZ-5 é a segunda região de maior potencial ambiental do município e que portanto guarda em si expressivo 
potencial de resgate ambiental, através da implementação dos parques lineares, integrando o urbano e o ambiental, e 



Considerando que esse PLG promove a inclusão social através da regularização fundiária e preconiza o atendimento a demanda 
por moradia e a disponibilidade de equipamentos comunitários mais qualificados. 
 

E.       PARECER  
 
Esse Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano manifesta-se FAVORÁVEL ao presente PLC nº 07/08 
 
 

Campinas, 15 de março de 2011. 
 

Relatoria :     GT.CMDU PARECERES PLANOS LOCAIS DE GESTÃO  
 
André Kaplan; Débora Pinheiro Frazatto; Fábio de Almeida Muzetti; Fuad Jorge Cury; João Manuel Verde; Marcelo 
Goraieb 

 
 
 
 
 

ALAIR ROBERTO GODOY 
PRESIDENTE - CMDU 


