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Ata da Audiência Pública para debate do Plano Local  de Gestão da Macrozona 8 
ocorrida no dia 28/09/2012 no Salão Vermelho do Paç o Municipal em Campinas, 
com início às 18h50, sob a presidência do Sr. Alair  Roberto Godoy, Secretário de 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano. O Sr. Alair Roberto Godoy iniciou a 
reunião explicando que se trata de audiência pública para debater o PLG da Macrozona 
8, convidou para a composição da mesa a Sra. Érica M. Pacheco, da Secretaria de 
Planejamento, coordenadora dos Planos Locais e o Sr. João Fassina Neto, da Secretaria 
de Meio Ambiente, agradeceu a presença dos conselheiros, leu o regulamento da 
audiência que foi publicado no Diário Oficial do Município em 18/09/2012 e informou que 
quem ainda não fez inscrição para os questionamentos tem 30 minutos para fazê-lo. Em 
seguida, passou a palavra para a Arqta. Érica e esclareceu que seria a apresentação do 
projeto de lei original. A Arqta. Érica M. Pacheco, da Secretaria de Planejame nto 
iniciou a apresentação do trabalho informando dados sobre todos os Planos Locais já 
elaborados e, em seguida, sobre a MZ8, mostrando principalmente as propostas e 
diretrizes, a alteração dos limites, as APs e UTBs e passou a palavra para o Sr. Neto 
expor as propostas ambientais. O Sr. João Fassina Neto, da Secretaria de Meio 
Ambiente , explicou as diretrizes ambientais, os parques lineares, as unidades de 
conservação, os dispositivos de passagem de fauna e de drenagem. A Arqta. Érica 
continuou a exposição mostrando o zoneamento, as diretrizes viárias e o Conselho 
Gestor. O Sr. Alair  iniciou a chamada dos inscritos para as perguntas. O Sr. Leôncio 
Menezes, conselheiro do CMDU , cumprimentou a equipe técnica pelo trabalho e 
questionou como a equipe imagina a densidade das habitações por causa da proibição 
de verticalização, sugeriu que o zoneamento pudesse fixar o número de habitantes e 
deixar liberdade para o projeto, para o empreendedor optar em verticalizar ou não. 
Também citou as barreiras que separam a Macrozona 4 e a Macrozona 8, as passagens 
que ligam as macrozonas, especialmente a Av. Mackenzie, e questionou se há intenção 
de estabelecer zoneamento ao longo dela com os mesmos critérios. O Sr. Alair  informou 
a presença na platéia do vereador Luiz Lauro Filho e do representante da OAB, Sr. 
Andery Nogueira de Souza. A Arqta. Érica respondeu que, quanto à densidade, não há 
como garantir a aplicabilidade de um adensamento por hectare, já que as glebas podem 
ser parceladas várias vezes e não tem como controlar, que o zoneamento é usado para a 
aprovação e não daria para controlar a ocupação, seria uma regra difícil de aplicar. Falou 
que a revisão da lei de uso e ocupação é urgente para ter critérios urbanísticos mais 
modernos, mas até que seja feita é necessário garantir a manutenção dessas áreas. 
Citou que esse controle da verticalização, do adensamento, foi solicitado pelos 
moradores dos bairros Jd. Miriam e Pq. Xangrilá, que estão vendo mudanças 
acontecendo, e optou-se pela segurança enquanto não houver a revisão da lei de uso e 
ocupação do solo. O Sr. Alair  informou que o entorno da Av. Mackenzie já tem 
zoneamento na área que está dentro do perímetro urbano, que o restante é área rural, 
que não tem uso urbano, portanto não tem zoneamento e permanecerá rural. O Sr. José 
Cesar  questionou o zoneamento do Jd. Miriam, pediu melhores esclarecimentos, e falou 
da ausência do poder público, que eles estão cercados de condomínios, que faltam 
escolas e praças públicas, que as que existem estão ocupadas irregularmente. O Sr. 
Alair  informou que o Jd. Miriam não sofreu alteração de zoneamento, era Z3 e continuará 
Z3 agora com proibição de verticalização, apenas foi criado um corredor de Z11 para 
suporte comercial ao bairro. Citou que o problema de infraestrutura, de escolas, de áreas 
institucionais, está se tentando equacionar através dos novos empreendimentos. A 
Arqta. Érica esclareceu que a área de Z11 já era comercial, era Z3 com permissão para 
CSE, ou seja, residencial que permite comércios locais, que a vistoria constatou que 
existem comércios não compatíveis com a Z3, que é bom para o bairro ter comércios 
maiores numa avenida principal, para que a população não precise se deslocar para o 
centro de Campinas, e que a Z11 já não permite a verticalização.  A Sra. Márcia Correa, 
da Proesp, do CONDEMA , disse que está se discutindo a lei de 1988 de uso e ocupação 
do solo e que deveríamos fazer uma revisão da lei, que não cabe mais discutir. Reclamou 
que levou quase uma hora e meia para chegar ao local da audiência porque a Rodovia 
Adhemar de Barros está parada, que o Promotor Público Sr. Kobori deveria estar 
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presente porque liberou nesta semana o funcionamento do Extra o qual estava 
embargado para fazer vias que liberassem o trânsito local, que o trânsito não comporta 
um Extra no cruzamento das rodovias. Citou novamente a lei de uso e ocupação do solo 
como muito antiga e contou o caso de uma vizinha que construiu uma casa recentemente 
e que o vizinho dela construiu uma casa de dois andares que roubou o sol, a luz, a 
ventilação, porque alguém permitiu que se construísse uma casa de dois andares que 
roubou a vida da vizinha, falou que a cidade cresce de forma “desplanejada”. Citou que a 
área é a mais rica em córregos, nascentes e matas, no Jd. Miriam, no Pq. dos Pomares, 
que corre esgoto, questionou porque os parques lineares não estão prontos ainda, que 
são para proteger a fauna, falou que se não protegermos a água, não terá mais água, 
que o Pq. Xangrilá usa água de poço artesiano, que logo não terá mais também, que se 
extinguirá. Citou que a MZ8 tem duas bacias, a do Anhumas e a do São Quirino, a mais 
permeável de Campinas, que há anos atrás morreu gente no Pq. Imperador, comentou 
que Campinas, uma das maiores cidades do Brasil, está sem promotor de meio 
ambiente. Questionou sobre passagem de fauna, cobrou objetividade, disse que é a 
terceira vez que participa de reunião da Macrozona 8 e que as reivindicações não foram 
atendidas. Questionou os limites da macrozona e disse que a MZ8 tem que ser refeita 
porque é imperdoável que a lei de uso e ocupação do solo seja de 1988, que é 
imperdoável que não se tenha a exigência de no mínimo 30% de permeabilidade do solo, 
disse que as pessoas têm que plantar árvores, que estão inviabilizando Campinas. 
Reclamou que querem atravessar o Pq. Xangrilá com uma rodovia, que o viveiro da 
prefeitura está abandonado, sem mudas, que Campinas será a pior cidade do estado de 
São Paulo. Falou que o Pq. Xangrilá é um loteamento modelo que preserva suas matas, 
sua lagoa, e que querem levar Campinas para o buraco. O Sr. Alair informou que a 
revisão da lei 6031/88 deve ser feita para a cidade inteira, que o que foi apresentado nas 
propostas atende exatamente ao reivindicado pela população do local nas audiências 
públicas, como a não verticalização, a Z4 que vai garantir lotes maiores do que hoje é 
permitido, controlando o adensamento. Esclarece que quanto ao trânsito estão sendo 
propostas diretrizes, quanto aos parques lineares são também diretrizes, não foram 
implantadas porque o plano não foi aprovado, foi na Câmara e voltou, continuam as 
discussões e enquanto se discute, não são implantadas. O Sr. Ted Veenstra, do Pq. 
Xangrilá e Luciamar , agradeceu ao trabalho em conjunto e as propostas que atenderam 
as reivindicações do bairro, principalmente quanto ao tamanho dos lotes e as propostas 
viárias. Solicitou que se avalie a lei da tolerância, questionou se há como alterar isso e 
sugeriu que a Associação de Moradores do Pq. Xangrilá e Luciamar adote o viveiro de 
mudas, se for possível, para que funcione adequadamente. O Sr. Alair informou que o 
uso tolerado serve para a cidade toda e se um uso causar problema deve ser reclamado. 
Sobre o viveiro, disse que tem que ser solicitada a concessão para a Administração 
Municipal. O Sr. Eduardo, do Pq. Xangrilá , agradeceu o trabalho que foi feito, em 
especial ao Secretário Alair, disse que a lei pode não englobar tudo mas é um primeiro 
passo, e questiona o sistema viário no entorno do Xangrilá, quem vai arcar com a 
execução. O Sr. Alair esclareceu que será o eventual empreendedor. O Sr. Eduardo 
falou também da verticalização, que não é uma vocação da região, e agradeceu ao Sr. 
Alair pela coragem de aceitar a reivindicação e persistir com a proibição. O Sr. Alair 
agradeceu. O Sr. Marcelo Ferreira, da Pratec , questionou o zoneamento proposto para 
o Pq, das Quaresmeiras, que era Z14 e foi retirada, interrompendo um corredor industrial 
ao longo da rodovia. O Sr. Alair informou que essa proposta é o projeto de lei original e 
que as propostas de alteração de zoneamento recebidas na audiência serão avaliadas e 
respondidas posteriormente para o interessado, assim como divulgadas. A Arqta. Érica 
esclareceu que a equipe pesquisou a planta do loteamento aprovado e não identificou 
lotes industriais, e sim que era todo residencial. O Sr. Eolo Marques Pagnani  
parabenizou a SEPLAN pelo trabalho e as associações pelo apoio e presença, mas citou 
que o passo seguinte será na Câmara Municipal. Falou sobre a verticalização, a 
proporção habitante/ m², que é preciso diminuir o adensamento, que isso é uma luta da 
Associação de Moradores do Notre Dame, que, com a ajuda da Câmara Municipal, em 
1998, conseguiu impedir a construção de mais prédios e que vê na proposta apresentada 
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que foi respeitado esse desejo para a área. Solicita um esclarecimento sobre o sistema 
viário, disse que o bairro tem duas escolas, questiona se o plano contempla alternativas e 
cita também que há uma área de nascentes junto à área da FEAC, que foi assoreada e 
que precisa ser recuperada. O Sr. Alair falou sobre o zoneamento e a proposta de conter 
o adensamento para toda a Macrozona 8, que está encostada na APA. Falou também 
sobre o sistema viário, que existe uma proposta que utiliza o leito férreo desativado, o 
que seria uma alternativa para melhorar o trânsito da região do Notre Dame e melhorias 
no acesso para a Rodovia Heitor Penteado. O Sr. João esclareceu que, quanto à parte 
ambiental, foi proposto um parque linear em que foi prevista a preservação da nascente 
do Córrego Invernada, além de duas unidades de conservação, sendo uma delas a da 
mata Nogueirápis, com passagem de fauna, nascentes. O Sr. Alfredo Vitali, do bairro 
Notre Dame , parabenizou o trabalho apresentado pela coragem de conter o 
adensamento, a verticalização. Falou que mora na região onde passa a linha férrea, que 
a questão de utilizá-la é de interesse das escolas, mas não dos moradores em geral, o 
que conflitaria com o parque linear do Córrego Invernada e que passa pelo local uma 
adutora da SANASA, devendo a proposta ser reconsiderada. O Sr. Alair informou que 
não seria para o trânsito de passagem, só para saída das escolas. O Sr. Alfredo falou 
que seria mais viável fazer uma ligação com a Av. Mackenzie. O Sr. Alair informou que 
essa proposta já existe próxima ao Jardim Conceição. A Sra. Carolina Silveira, do Pq. 
dos Pomares , falou que mora lá há 20 anos e que há muitas promessas que vai 
melhorar, que falta muita coisa. Citou a proibição de verticalização e que será muito bom 
para o bairro. Falou que a região poderia ser modelo ambientalmente, usar um asfalto 
ecologicamente correto, que deveria ser um lugar mais visto com olhos de progresso, que 
a pavimentação faz muita falta, só o cascalho não resolve, quando chove é ruim de 
transitar. Falou também sobre o esgoto que não é adequado e está contaminando os 
córregos. O Sr. Alair informou que vai encaminhar as solicitações de pavimentação e 
rede de esgoto para as Secretarias responsáveis. O Sr. Fuad Cury  esclareceu a Sra. 
Márcia Correa que não é empreendedor, foi e não é mais, disse também que é preciso 
ter um processo de discussão para resolver os conflitos, que houve uma falta de 
planejamento por muitos anos, que há um equívoco nessa discussão, que proibir a 
verticalização é um erro, proibir acima de dois pavimentos, tanto faz se são cinco, dez ou 
trinta pavimentos. Falou que há um conceito no mundo todo que as cidades sobrevivem 
quando há uma diversificação da sua ocupação, que o grande problema é a mobilidade, 
as estradas estão sendo usadas como vias locais, que ter tudo horizontal seria estender 
a cidade, precisar de mais sistema viário, mais carros. Citou que não se pode criar 
preconceitos, para o empreendedor tanto faz construir horizontal ou vertical. Disse que é 
preciso ver onde está o erro, fazer um projeto baseado no diagnóstico certo, que falar em 
proibir a verticalização na Macrozona 8 é um crime, que não é possível sustentar uma 
cidade em que seja preciso levar esgoto para 30km de distância, que Campinas está 
muito atrasada. Citou ainda o Aeroporto de Viracopos, que também é um problema, mas 
é uma grande alternativa de empregos, de progresso. O Sr. Alair disse que o assunto foi 
discutido no CMDU, que em 2006 foi decidido fazer o Plano Diretor sem a revisão da 
legislação de uso e ocupação do solo e que a proposta se apóia na legislação em vigor, 
com os elementos que se tem hoje, e que não se está negando a necessidade de revisão 
da LUOS. O Sr. Fuad esclareceu que não quer verticalização no Xangrilá, nem no 
Alphaville, mas que é contra o fechamento de loteamentos. O Dr. Siolin, presidente da 
associação de moradores do Pq. dos Pomares , falou de um problema com vila 
construída ao lado da sua residência, questionou se o novo zoneamento da Macrozona 8 
vai resolver os problemas do bairro, tanto estruturais quanto ambientais, que o esgoto 
corre em alguns pontos a céu aberto, que há diversas fossas. Falou do Extra, que a 
contrapartida não foi feita, que ainda terá a Cidade Santander, que o viaduto do Jd. 
Miriam fica congestionado, e questionou se tudo isso será resolvido. O Sr. Alair 
esclareceu que a proposta só terá eficácia quando a lei for aprovada. Informou que existe 
proposta de marginais a Rodovia Adhemar de Barros e que o Extra assumiu um 
compromisso para executar obras, tendo um prazo para isso, inclusive com garantias 
pecuniárias, e a liberação é provisória. Com relação ao Santander, informou que estão 
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licenciadas duas unidades de processamento de dados com 22 pessoas por turno. A Sra. 
Márcia Correa  questiona os números do Santander, que são 12.000 pessoas, e a ligação 
viária com a Macrozona 3, CIATEC. O Dr. Siolin falou que há um depósito de garantia 
para execução pelo Extra, como também havia do empreendedor do Pq. dos Pomares 
para fazer 12 vias e não fez nenhuima. Falou que conversou com o pessoal do Pq. dos 
Alecrins, Araucárias, que eles têm uma contrapartida para pavimentar quatro ruas do 
Pomares, e que deve ser feita de paralelepípedos ou bloquetes. O Sr. Alair esclareceu 
que todos os empreendimentos que foram embargados só tiveram liberação mediante 
garantia, para, em caso de descumprimento, a prefeitura poder fazer. Citou que é o caso 
do Jambeiro e do Extra e que é difícil não cumprir. O Sr. Carlos Alexandre, do 
Condema e Habicamp , falou que a presença das pessoas enriquece o debate, que 
podemos encontrar soluções convergentes, citou o problema da falta de planejamento 
que tem gerado muitos problemas emergenciais levantados aqui e o aspecto urbanístico 
das macrozonas, que tem que ser tratados com racionalidade, que a pior coisa é não ter 
planejamento nenhum. Parabenizou a equipe pelo esforço de atender as demandas. 
Citou o exemplo da cidade de São Paulo e questionou a extensão do parque linear e 
como será o ordenamento das suas margens, como os corredores ecológicos irão 
integrar o ambiente, e concluiu sugerindo uma apresentação para o Condema, que 
também poderia colaborar. O Sr. João informou que os parques lineares são 
macrodiretrizes que indicam as áreas que serão protegidas, que seguem os cursos 
d’agua, que todas as apps estão incluídas e que, quando do parcelamento das áreas, 
serão detalhadas as suas condições, respeitando as restrições. Falou também que estão 
previstas as unidades de conservação. O Sr. Paulo, do Pq. dos Pomares , disse que 
vasculhou todos os documentos, coisas que o Condema deixou de verificar. Citou o Sr. 
Fuad, que ele pensa no dinheiro em demasia, desrespeitando a palavra ambiental, 
questionou o tamanho do lote da Zona 3 e foi esclarecido pelo Sr. Alair que a área 
mínima é de 250,00m². Falou do solo do Pq. dos Pomares, de estudos geológicos, que o 
bairro é de 1983, que no bairro há uma artéria, afluente, muito importante do córrego 
Anhumas. Falou que foram feitos vários condomínios sem nenhuma contrapartida, 
inclusive dentro da área de proteção e o bairro recebe todo o esgoto. Conclamou os 
empresários a respeitarem o meio ambiente e também citou a cidade de São Paulo. 
Concordou com o não adensamento, com a necessidade de melhorar a qualidade de 
vida, que inclui a parte ambiental, as águas, as árvores. Parabenizou o trabalho e o fato 
de serem atendidos os pedidos feitos pelo bairro. O Sr. Luiz Carlos de Souza, do Jd. 
Miriam, lembrou a eleição de vereadores, que não é só votar, eles precisam ser 
cobrados. Disse que a Macrozona 8 é de especulação imobiliária, estão comprando tudo 
para fazer um monte de condomínios, questionou onde vai para o esgoto, que corre 
esgoto a céu aberto no Jd. Miriam e no Pomares, que vem do Alphaville. Disse que são 
bairros antigos, sem infraestrutura, mas a especulação chegou lá e se transformaram em 
bairros de passagem. Questionou o zoneamento na rua principal, Z11, e o parque linear 
do Jd. Miriam, sua localização. A Arqta. Érica esclareceu que o local apontado no mapa 
não é no Jd. Miriam e sim uma avenida no Alphaville. O Sr. João esclareceu que o 
parque linear segue o curso dágua, o parque do Jd. Miriam e o do São Francisco, que 
vão para o Rio Atibaia. Falou também das passagens de fauna. O Sr. Alan Cury, 
presidente do IAB Campinas , falou que estão cometendo um equívoco, que o 
adensamento e a verticalização não são complementares, o que determina o 
adensamento é o metro quadrado que se pretende, que ninguém quer fazer um prédio ao 
lado de uma casa no Pq. Xangrilá, mas não se pode generalizar para a Macrozona 8 
toda. Falou que, quando se tem casas na rua, passam tubulações que abastecem as 
casas, toda a infraestrutura, que o que determina o adensamento é o número de 
unidades, que em lotes de 500,00m, você tem uma casa a cada 500,00m, se você tiver 
dez terrenos terá 5000,00m, e também terá 10 unidades, que tanto faz ter 10 casas como 
10 unidades verticais. Falou também que é um equívoco não pavimentar as ruas, que 
ruas de terra, quando chove, levam material, areia, pedra, que vão assorear os córregos. 
Citou que se pode planejar loteamentos com limites de adensamento, como o exemplo 
do Parque Prado, que foi planejado com esse limite, com um sistema viário que suporta o 
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adensamento. O Sr. Alair citou novamente que a proposta apresentada é baseada na lei 
vigente e que poderá ser revista junto com a lei de uso e ocupação. O Sr. Alan 
acrescentou que não é crime a verticalização. A Arqta. Érica esclareceu que os técnicos 
não entendem a verticalização como crime, mas que é um problema a forma como a 
verticalização está prevista na lei hoje, que na ocupação horizontal existe a área máxima 
de construção, na vertical existe o coeficiente de aproveitamento, o que possibilita o 
adensamento vertical bem mais que o horizontal, que é assim na lei vigente hoje, que 
adensa bem mais na ocupação vertical do que na horizontal. O Sr. Muller cumprimentou 
a platéia e aos membros da mesa, questionou quantas barragens de contenção estão 
previstas. O Sr. João esclareceu que são 25 bacias de contenção. O Sr. Muller falou que 
se sentiu numa aula de cidadania, que precisamos estar abertos ao novo, citou a 
transparência. Questionou de onde vão tirar a água para abastecer, como captam a água 
para nos servir, e falou sobre o esgoto que já citaram antes. Falou que as macrozonas 
não foram discutidas adequadamente, citou o Extra, que não ia abrir e abriu e o caso 
Sanasa. Falou que o Executivo permitiu tudo que aconteceu, que o passivo ambiental da 
cidade é monstruoso, que esgoto a céu aberto é crime, que a Sanasa deveria explicar 
todas essas irregularidades, que ela mesma usa a área de preservação permanente para 
transportar o esgoto, que nós tomamos uma água de qualidade duvidosa. A Sra. Marli 
do Pq. Luciamar , disse que faltou citar a questão da poluição causada pela rodovia, que 
ninguém falou da contaminação do ar, que ninguém citou a linha férrea, onde passa a 
Maria Fumaça, que é subutilizada, que muita gente trabalha em Jaguariúna e ninguém 
falou em usar a linha férrea, que a cidade precisa de trens. O Sr. Alair disse que é 
importante, mas que o Estado passou todos os leitos férreos para a União e ficou mais 
difícil utilizar para transporte, que existia um projeto para isso, mas não foi viabilizado. 
Falou que o plano apresentado prevê conter o adensamento, não levando mais gente 
para a região. Esclareceu que essa proposta deveria constar do Plano de Transporte. 
Concluiu a audiência esclarecendo que as propostas serão analisadas pela equipe e 
divulgadas, que ainda podem ser protocoladas sugestões em até sete dias, agradeceu 
aos presentes e encerrou a reunião às 21h30. Eu, Daniela Ghilardi, redigi a presente ata. 
Campinas, 28 de setembro de 2012. 

  


