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1.0 INTRODUÇÃO
Este “Diagnóstico Comunitário” integra o processo
de revisão da legislação urbanística de Campinas
(Produto 3 - B) e se constitui no quinto documento
referente ao contrato celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Campinas (PMC – Processo
Administrativo: 2013/10/58.223) e a Fundação
para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente
(Contrato FUPAM: nº 082/2014).

1.1 OBJETIVOS E METODOLOGIA

Este trabalho deverá colaborar com a elaboração
do novo arcabouço legal sobre o disciplinamento
urbano de Campinas, especialmente quanto
à consecução de quatro grandes objetivos:
definição do cenário atual e do cenário futuro
desejado, problematização da legislação em vigor,
prospecção do desenho da cidade desejada e
das linhas de intervenção urbana consideradas
estratégicas ao desenvolvimento sustentável da
cidade.

Método para o fomento do processo de
participação social
Visando conquistar estes objetivos e
acompanhando a metodologia geral proposta para
o desenvolvimento deste trabalho, o processo
participativo organiza-se em dois momentos
distintos, definidos por seus respectivos núcleos
de problemas, resultando na seguinte estratégia
de diálogo e participação:
1º. Momento: diz respeito à elaboração do
diagnóstico, onde as percepções técnicas e
da comunidade, representadas nas instâncias
participativas criadas, são colocadas em debate,
visando a construção de um diagnóstico comum
dos problemas, qualidades, potencialidades e
desafios do desenvolvimento urbano da cidade,
no tocante às matérias em pauta no presente
trabalho.

2º. Momento: diz respeito ao debate das
propostas entre técnicos e a população,
representada nas instâncias participativas criadas.
Do primeiro para o segundo momento de
participação há uma territorialização do
debate, visando a adequação dos instrumentos
e parâmetros urbanísticos às realidades
apresentadas.

Instâncias de Interlocução Propostas
Para cada momento, propõe-se a formação de
duas instâncias representativas para o debate
participativo da revisão da Legislação Urbanística
em tela: a CGP – Comissão Geral Participativa e
os CTPs – Comitês Territoriais Participativos.

INTRODUÇÃO

Conforme o Plano de Trabalho da Equipe FUPAM
aprovado pela Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), esta etapa
tem por objetivo promover a participação da
sociedade campineira, de diversas formas, no
debate para revisão da legislação urbanística
municipal, em especial a LUOS e subsídios ao
Plano Diretor, objetos deste contrato.
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CGP – Comissão Geral Participativa
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Objetivo: discutir os fundamentos, problemas e
propostas que envolvem a gestão do USO e da
OCUPAÇÃO do solo em Campinas no primeiro
momento e, no segundo momento debater as
propostas para a revisão da LUOS e subsídios ao
Plano Diretor.
Composição sugerida no plano de trabalho:
mistura de representantes das políticas setoriais
da PMC e da sociedade civil por meio das
instâncias de participação já consolidadas pelo
Poder Municipal, a exemplo do Sistema de
Gestão Participativa composto pelos 34 conselhos
operantes junto à PMC (um Representante da
sociedade civil e um do poder público), mais
Representantes dos setores que eventualmente
não participam de conselhos (Jurídico, Serviços
Públicos, Infraestrutura); representantes do
Legislativo e do Ministério Público.
A partir da composição sugerida no Plano de
trabalho, a PMC chamou para compor a CGP
os membros do Grupo Revisor instituído pelo
Prefeito, através do Decreto 17.890/2013, os
representantes de todas as secretarias e
autarquias municipais indicados para participar da
revisão da legislação urbanística, representantes

de todos os conselhos municipais, da Câmara
Municipal, do Ministério Público e de órgãos
públicos estaduais e federais relacionados ao
tema.

trabalho.

Comitês Territoriais Participativos – CTPs

Visando proporcionar a participação direta da
sociedade campineira, foi constituído um canal
de interlocução onde a população pode contribuir
para a elaboração do diagnóstico através de um
mecanismo digital, uma enquete territorializável,
publicada no site da PMC e divulgada à população
através do sistema de rádio, jornal, portal da
PMC na internet, Facebook, envio de ofícios
para diversas instituições e e-mail para listas de
participantes de conselhos, universidades, etc.

Objetivo: criar interlocução direta com
representantes dos diversos Complexos
Territoriais Intraurbanos – territórios de
planejamento e projeto – identificados no próprio
desenvolvimento do trabalho e que serão focos de
políticas urbanas elaboradas na Etapa 5 (Proposta
de Reestruturação Territorial do município e das
bases para regulamentação do uso do solo).
Composição: sugere-se que seja composto por
representantes da Comissão Geral Participativa
complementado pelos representantes dos 18
territórios do OP – Orçamento Participativo, ou
outras instâncias participativas territorializadas
existentes na estrutura institucional de
participação da PMC ou a serem criadas durante
o desenvolvimento deste trabalho. Igualmente,
a consolidação dos integrantes destes comitês
territoriais será de responsabilidade da PMC
e deve iniciar imediatamente após a definição
dos complexos territoriais, prevista no momento
de finalização desta Etapa 3 (diagnósticos) do

Participação Direta – enquete digital

A equipe da FUPAM junto com a SEPLAN
formulou o conteúdo da enquete (com perguntas
sobre o bairro de referência da pessoa e sobre
a cidade, com respostas fechadas) e a PMC
divulgou em seu site. A tabulação dos resultados
foi elaborada pela SEPLAN e a análise coube
à equipe da FUPAM. Além disso, o processo
de participação direta também contou com o
“Participe! Deixe sua sugestão”, mecanismo
digital que permitia a manifestação espontânea
do cidadão acerca dos temas que orientaram o
diagnóstico.

Métodos específicos para as reuniões e para
as oficinas de capacitação

Conforme previsão no plano de trabalho,
as oficinas e reuniões poderiam se valer de
metodologias específicas e pertinentes a cada
fase e conteúdo de debate. Estas metodologias
específicas foram definidas conjuntamente com
a SEPLAN em reuniões preparatórias. Foram
utilizadas definições, ferramentas e métodos
do PES - Planejamento Estratégico Situacional,
com foco em visão, com formação de subgrupos
de debate acompanhados por facilitadores ou
moderadores (membros das equipes técnicas da
SEPLAN e FUPAM); métodos de visualização
conjunta e sistematização de informações em
meio digital projetado (Datashow) e impresso.
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INTRODUÇÃO

Buscou-se realizar as reuniões e oficinas de
capacitação de forma interativa, focadas nas
questões identificadas sobre o território e a
legislação, com apresentação de diagnósticos,
conceitos, exemplos e propostas em linguagem
acessível, com uso de material gráfico (desenhos,
esquemas, tabelas e infográficos) e fotográfico,
digitais e impressos, visando estimular a
compreensão, a apropriação, a interação e o
debate.

2.0 ETAPAS DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO
Neste capítulo será abordada a maneira como
se deu o processo participativo e os critérios
que nortearam os debates e as produções de
conteúdos.

Conforme ilustra o fluxograma do processo
participativo na figura acima, há um
encadeamento entre as etapas de elaboração
técnica do trabalho e as etapas de participação
social, visando promover uma maior integração
entre ambas.
O primeiro momento do processo participativo,
de diagnóstico, compreende as fases 1 e 2: a
de preparação e a de sensibilização, escuta e
capacitação. As fases 1 e 2 correspondem às
Etapas 2 (Diagnóstico Preliminar e Prospecção de
Dados), 3 (Diagnósticos Revistos) e 4 (Estudo dos
Instrumentos Urbanísticos) do plano de trabalho.
O segundo momento, onde serão discutidas as
propostas para revisão da legislação urbanística,
compreende as fases 3 e 4, onde serão debatidos,
respectivamente, os elementos preliminares
(princípios, objetivos, diretrizes); e o Texto-Base

em debate (todo conteúdo da lei em linguagem
acessível). Elas ocorrerão durante a Etapa 5 deste
plano de trabalho.
Este segundo momento do debate será realizado
tanto com a CGP – Comissão Geral Participativa,
quanto com os CTPs – Comitês Territoriais
Participativos.

11

ETAPAS DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO

2.1. ETAPAS DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO

Esta fase aconteceu concomitantemente ao
início dos levantamentos e análises técnicas e
compreendeu a consulta do material existente
dos processos participativos já realizados para o
debate em tela.

ETAPAS DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO
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A fase de preparação envolveu também a
formação da CGP – Comissão Geral Participativa.
A composição sugerida pela equipe da FUPAM
no plano de trabalho foi aprovada e acrescida
dos representantes nomeados para a revisão
da legislação urbanística, o chamado Grupo
Revisor, instituído pelo Decreto nº 17.890, de
28 de fevereiro de 2013, que INSTITUI GRUPO
DE TRABALHO PARA ANALISAR E PROPOR
ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO QUE INDICA, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Cada um dos 34
conselhos setoriais ligados ao sistema municipal
de participação foi convidado a integrar a CGP
elegendo um representante titular e um suplente,
além de representantes de todas as secretarias
e autarquias indicados para participar da revisão
da legislação urbanística, da Câmara Municipal e
de órgãos estaduais e federais relacionados ao
tema. A composição desta comissão encontra-se
discriminada no anexo deste relatório.
A convocação e consolidação dos integrantes
da Comissão Geral Participativa é de
responsabilidade da Prefeitura de Campinas e

as listas de presença das quatro reuniões e/ou
oficinas realizadas também constam no anexo.
Neste momento também foi elaborado o conteúdo
da enquete digital juntamente com a SEPLAN e a
Secretaria de Comunicação da PMC. O conteúdo
e a sistematização da enquete encontra-se no
item 4.2 deste relatório.

2.1.1. OFICINA SOBRE O
MÉTODO PES
Uma das atividades de preparação para o
processo participativo foi a oficina sobre o método
PES – Planejamento Estratégico Situacional,
realizada no dia 22 de setembro de 2014, no
auditório do Parque das Águas da SANASA.
O objetivo foi capacitar os técnicos da FUPAM
e da PMC que participariam e, eventualmente,
auxiliariam na condução das reuniões, bem como
equalizar conhecimentos sobre as terminologias
usadas no processo, tais como: objetivo, meta,
diretriz, problema, qualidade, potencialidade,
desafios, cenário atual, cenário futuro, resultados,
etc, com base nas seguintes referências
bibliográficas:

LOPES, Rodrigo. A Cidade Intencional: o
planejamento estratégico de cidades. Rio de
Janeiro: Mauad, 1998.
MARTINS, Maria Lucia Refinetti. Planejamento
estratégico participativo numa capital Amazônica:
a experiência de Belém do Pará. Paper, 2003.
MATUS, Carlos. O Plano como Aposta. São Paulo
em perspectiva. 5 (4): 28-42 out/dez. 1991.
HUERTAS, Marcos. O método PES – entrevista
com Matus. São Paulo: Fundap, 1996.
Obviamente, esta oficina não teve a pretensão de
formar moderadores de planejamento estratégico
situacional, método que exige estudo e formação
aprofundada e em tempo que não se compatibiliza
com o tempo e escopo deste contrato.
Outro objetivo desta oficina foi diferenciar ações
de Planejamento estratégico de Cidades e do
Planejamento Estratégico Situacional, bem como
os diferentes modelos teóricos de PES praticados,
identificados pelos professores Bryson e Roering
(1987 apud LOPES 1998) que classificaram as
metodologias de planejamento estratégico em três
grandes grupos:
1. Com FOCO EM VISÃO: o “Modelo de Harvard”,
o “Sistema de Planejamento estratégico”, e o

2. Com FOCO EM CONTEÚDO: o “Método
de Portfólio”, a “Análise Competitiva” e a
“Administração de Questões Estratégicas”;
3. Com FOCO EM PROCESSO: os métodos de
“Negociações Estratégicas”, o “Incrementalismo
Lógico” e o “Arcabouço para Inovações”.
O método adotado para estas atividades de
participação insere-se no grupo um, com foco em
visão. O Modelo de Harvard tem base na análise
pelo sistema FOFA (fortalezas/ oportunidades/
fraquezas/ ameaças) , buscando definir as
fortalezas e fraquezas internas da organização
e as oportunidades e ameaças externas; a
“Administração de Participantes” – Stakeholders, é
amplamente usado como método de mobilização
da sociedade e estabelecimento de parâmetros
de relacionamento ou resolução de interesses
e conflitos; a “Administração de Questões
Estratégicas”, também muito utilizada, permite
a definição de cenários futuros e a escolha
das linhas estratégicas de atuação a serem
priorizadas.
No entanto, estas definições foram relacionadas
a terminologias mais simples e, portanto, de mais

fácil compreensão pelos participantes, como
problemas, qualidades, potencialidades e desafios
para definição dos cenários atual e futuro, sendo:

planejamento proativo;

CENÁRIO ATUAL E CENÁRIO FUTURO:
a construção do cenário atual ancora-se na
identificação dos problemas, qualidades e
potencialidades pelos participantes, enquanto
a construção do cenário futuro, ou do cenário
desejado, elege os desafios para a cidade que
queremos nos próximos 20 anos;

QUALIDADES: são atributos que gostaríamos
de manter ou melhorar ainda mais no presente
e para as futuras gerações. No processo de
planejamento é muito importante a identificação
das qualidades, pois se não zelarmos por ela
ou se nenhuma ação de melhoria ou ampliação
destas qualidades acontecer podemos perder
esses atributos que gostaríamos de manter;

PROBLEMAS: são aspectos indesejáveis que
gostaríamos de mudar, de transformar em um
desafio, atrelado a uma ação de transformação, e
posteriormente em uma qualidade;
Carlos Matus recomenda veementemente pensar
a realidade por problemas e não por setores da
administração pública, visto que “os problemas
reais cruzam os setores e têm atores que se
beneficiam ou são prejudicados por eles. Em torno
de problemas a participação cidadã é possível; em
torno de setores é impossível. Os atores do jogo
social lidam com problemas e não com setores.
... O conceito de setor é uma imposição analítica,
o problema é prático” (MATUS/HUERTAS,
1996, P. 35). Recomenda ainda pensarmos os
PROBLEMAS SITUACIONAIS como “problemas
atuais” que dão origem ao planejamento reativo
e por “problemas potenciais” que dão origem ao

POTENCIALIDADES: são aspectos que não
são nem problemas, nem qualidades, mas
oportunidades para criar uma realidade desejável
ou incrementar uma qualidade já existente. Pode
acontecer de um fenômeno ser identificado como
problema na forma como se apresenta hoje. Se
não houver uma ação sobre ele, continua no
estado como se apresenta, de problema. Porém,
se houver uma ação, ele pode vir a se tornar uma
qualidade. Logo, este fenômeno-problema atual
pode se apresentar como uma potencialidade
se relacionado a uma ação de mudança. Esta
ação sobre o problema é que chamamos de
desafio. Ex. os vazios urbanos. Na condição de
vazio (ausência de atividade) é um problema
atual. Porém, se houver uma ação (expressa
pelo desafio) tornar-se-á uma qualidade. Desta
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“Stakeholders” (Administração de Participantes);

2.2. FASE 2 - SENSIBILIZAÇÃO, ESCUTA E
CAPACITAÇÃO

forma, a possibilidade de ação sobre o problema o
transforma em uma potencialidade.
DESAFIOS: são a expressão da vontade de criar
uma nova realidade ou superar uma realidade
indesejável, ou um problema;

ETAPAS DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO
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CONFLITOS: pode acontecer de um mesmo
fenômeno ser identificado de maneira diferente
por setores ou grupos distintos. É isso que
chamamos de CONFLITOS. Por exemplo, quando
um mesmo fenômeno é para um grupo um
problema e para outro uma qualidade.

2.2.1. FASE 2A

sensibilização e escuta participação direta
Foi divulgada a enquete digital territorializada
através do site da PMC, rádio e matérias em
jornais, convidando o cidadão campineiro ou
aquele com alguma relação com o município
(de trabalho ou lazer, por exemplo) a responder
perguntas relativas ao diagnóstico comunitário.
A enquete ficou disponível no site entre os dias
20 de setembro e 30 de novembro de 2014. Esta
atividade ocorreu durante as etapas 2 e 3 do
plano de trabalho.
Outro recurso disponibilizado foi “Participe! Deixe
sua sugestão”, mecanismo digital que permitia
a manifestação espontânea do cidadão acerca
dos temas que orientaram o diagnóstico. Além
disso, outra atividade de participação direta
foi a “Escuta das Universidades”, realizada no
dia 08 de setembro de 2014, na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da PUCC – Pontifícia
Universidade Católica de Campinas. A atividade
integrou a Semana do CEATEC – Centro de
Engenharia, Arquitetura e Tecnologica da PUCC.

A sistematização desta atividade está disponível
no capítulo 4 deste relatório.

2.2.2. FASE 2B

sensibilização, escuta e
capacitação - participação
representativa
Foram realizadas duas reuniões com a CGP
de sensibilização e escuta (4 horas cada: uma
de apresentação e escuta e outra com os
primeiros retornos da escuta) e quatro oficinas
de capacitação interativa (4 horas cada). Este
processo teve caráter predominantemente
qualitativo e ocorreu durante as etapas 2 e 3 do
plano de trabalho.

2.3. FASES 3 E 4 - PROPOSTAS EM DEBATE - ELEMENTOS PRELIMINARES
E TEXTO-BASE

A fase 4, prevista para iniciar em maio de 2015,
compreende o debate do Texto-base, material que
deverá conter o conteúdo proposto para a revisão
da lei, em linguagem acessível.
As discussões nos CTPs poderão ser abertas aos
moradores e demais interessados das respectivas
regiões da cidade.
A discussão final da proposta de minuta do Projeto
de Lei, ocorrerá apenas entre as equipes técnicas
das secretarias envolvidas e o setor jurídico, em
função do seu caráter bastante técnico, e será
desenvolvida na Etapa 6, conforme cronograma
em anexo. O debate público da minuta do Projeto
de Lei será de responsabilidade da PMC, cabendo
à FUPAM o apoio técnico.

15

ETAPAS DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO

A fase 3 compreende o debate das propostas
para a revisão da LUOS e subsídios ao Plano
Diretor, envolvendo a discussão dos elementos
preliminares (princípios, objetivos e diretrizes).
Esta fase será realizada concomitantemente com
a CGP – Comissão Geral Participativa e os CTPs
– Comitês Territoriais Participativos e realizar-se-á
durante a Etapa 5 deste trabalho, prevista para
iniciar em fevereiro de 2015.

3.0 PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA:
REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS

3.1. CGP - REUNIÃO 01

Apresentação e escuta dos subgrupos em cinco temas

Integrando as atividades previstas para esta etapa
da participação social está a “escuta” da
CGP. Pretende-se agregar as informações deste
tão importante grupo, considerando as
contribuições dos técnicos dos diversos setores
da administração municipal, de representantes
do legislativo e judiciário, bem como da
sociedade, esta representada pelas instituições
participantes dos conselhos setoriais da cidade.
A atividade realizou-se no dia 29 de setembro de
2014, na Estação Cultura, antiga Gare da
estação ferroviária da FEPASA, no centro de
Campinas, das 18h30 às 22h30.
Dinâmica Proposta
As dinâmicas de participação propostas para todo
o processo participativo visam extrair e
sistematizar, de forma organizada, as percepções
e contribuições do grupo, valendo-se da
metodologia e instrumental referenciados no
sistema do Planejamento Estratégico Situacional
(PES), com foco em visão. Este processo é
fundamental para construir, paulatinamente, uma
visão pactuada entre a administração municipal e
a sociedade, a respeito dos problemas,
qualidades, desafios, soluções e metas para o
desenvolvimento sustentável da cidade.

A dinâmica proposta especificamente para esta
atividade compreende uma breve explanação
da equipe da FUPAM/SEPLAN sobre a metodologia da atividade, seus objetivos, instrumentos
e regras.
Em seguida, inicia-se a dinâmica de participação
baseada no PES:
1. Os participantes serão divididos em grupos,
conforme o número de participantes e
setores de atuação;
2. Cada grupo responderá as questões
elaboradas no quadro abaixo, com o objetivo de
construir o quadro do cenário atual e do cenário
desejado;
3. Ao final, cada grupo apresenta suas opiniões e
prioridades a fim de socializar as
percepções de todos e registrar os consensos,
conflitos, cenários e desafios
identificados.
Os temas debatidos foram organizados em 5
eixos:
1. MORAR EM CAMPINAS.
2. LOCOMOVER-SE EM CAMPINAS.
3. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, ESPAÇOS
PÚBLICOS E LAZER EM CAMPINAS.
4. CULTURA E PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO EM CAMPINAS.
5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
(TRABALHO, PRODUÇÃO, COMÉRCIO E
SERVIÇOS) EM CAMPINAS.

Para esta atividade foram adotadas as seguintes
definições: desafios, qualidades, problemas,
potencialidades e conflitos, conforme descritos no
item 2.1.1 (páginas 12, 13 e 14).
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Reunião do dia 29/09/2014 na Estação Cultura

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS

Data: 29 de setembro de 2014

3.1.1.Sistematização do conteúdo debatido nos grupos

GRUPO 01
MORAR EM CAMPINAS

Segmento

Nome

Mov. Sociais

Augusto Barros Pimentel Filho Arquiteto/PROURB

Moderação:
Renata Semin / FUPAM
Daniela Ghilardi/ SEPLAN

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS
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Relator:
Malon Longo / FUPAM
Representante:
Fidelis Asta
PARTICIPANTES: 12

Formação/Instituição

Fidelis Asta

Arquiteto ASTA arq. /PROURB

Aparecido Ferreira da Silva

líder comunitário

Conselho

Conselho de Habitação

Manoel Silverio Teodoro

Conselho de Saúde

Isabel Cristina Santos Almeida Assistente Social.

Conselho Desenv.Social

Empresários

João de Souza Coelho Filho

CMDU

Instituições de Classe,
Universidade, ONGs

Felix Gerner

Engenheiro/ CREA - SP

Welton Narras Cury

HABCamp

PMC

Simone Medeiros

Arquiteta/ SEMURB

Marcel Padilha

SETEC

José Rafael Ferreira Ielo

Arquiteto/COHAB Campinas

Valquíria Sonatti

Sec. Relações Institucionais Gabinete do Prefeito

GRUPO 01
MORAR EM CAMPINAS

CENÁRIO ATUAL

1. Alto déficit habitacional combinado com
uma lógica de segregação socioespacial. Esta
segregação é incentivada pelos programas
habitacionais e pela legislação urbanística atuais;
2. Produção habitacional em áreas carentes de
infraestrutura e equipamentos públicos, ao mesmo
tempo em que ocorre uma abundância de vazios
urbanos e imóveis subutilizados no Centro;
3. Dificuldade na aprovação dos projetos, fruto
de uma legislação urbanística confusa e pouco
objetiva;
Outros:
•
Os instrumentos do Estatuto da Cidade
não são utilizados; Campinas não respeita a
função social da propriedade;
•
Não existe uma política urbana (ou não é
clara) por parte do poder público municipal; Os
planos existentes não são efetivados;
•
A única política habitacional existente é
a emergencial: a remoção da população das
áreas de risco;
•

Os programas de produção de habitação

de interesse social atuais, como o MCMV, não
produzem áreas qualificadas do ponto de vista
urbanístico;
•
O alto desenvolvimento econômico e
tecnológico das atividades instaladas no
município não atingem os problemas básicos
de habitação da cidade;
•
As novas unidades habitacionais
produzidas pelo Estado são pensadas de
forma isolada, sem relação com o entorno;
Quais as principais qualidades?
1. Alguns bairros arborizados;

Quais as principais potencialidades?
1. Incentivar o uso misto do solo, já existente em
algumas áreas, sobretudo buscando induzir a
distribuição de empregos e atividades em novos
sub-centros;
2. Adensar os vazios urbanos existentes em áreas
ricas de infraestrutura, como é o caso do Centro;
3. Recuperação do Centro, resgatar seus atributos
urbanísticos;
Outros:
•
Campinas é um polo gerador de
empregos, esse fator deveria ser utilizado de
forma positiva na política habitacional;

2. Vocações do município: pujança econômica;
pólo educacional; potencial de atração de
investimentos; Geração de emprego;

•
Revisão da LUOS e Plano Diretor é uma
grande oportunidade para solucionar a questão
da segregação urbana e do déficit habitacional;

3. Campinas abrigou uma grande diversidade
populacional nos processos migratórios, revelando
uma grande diversidade urbana;

•
A LUOS não trata diretamente da questão
habitacional, mas deveria ser um instrumento
para conduzir as questões de outras esferas,
tais como políticas habitacionais igualitárias;
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Quais os principais problemas da habitação?

CENÁRIO DESEJADO
Qual o cenário desejado para uma cidade
melhor nos próximos 20 anos ?
Para cada problema aponte um desafio*
1. Incentivar novas centralidades, combinando
habitação e outros usos, sobretudo empregos;

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS
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2. Pensar áreas mais densas nas regiões
consolidadas, compatíveis com uma cidade de
grande dinâmica urbana;
3. Valorização do adensamento no Centro com
incentivo à microacessibilidade;
4. Facilitar o processo de aprovação de projetos. A
prefeitura deveria descentralizar as aprovações de
projeto nas ARs;
5. Elaborar uma LUOS objetiva;
6. É necessário induzir a ocupação de glebas
em área urbana que hoje são classificadas como
rurais.
7. Demarcar com clareza vetores de expansão
urbana;
8. É preciso fazer valer os instrumentos do
Estatuto da Cidade, sobretudo o IPTU progressivo

nos vazios urbanos centrais;
9. É preciso ter um número claro da demanda
habitacional para se desenhar politicas públicas
efetivas;

LOCOMOVER-SE EM CAMPINAS
Moderação:
Luis A. Jorge / FUPAM
Rafaella R. Violato / SEPLAN
Relator:
Julia Gouvêa / FUPAM
Representante:
Fabio Bernils
PARTICIPANTES: 10

Segmento

Nome

Formação/Instituição

Fabio Bernils

Arquiteto e Urbanista/AREA

Miguel Tadeu Rodrigues

Engenheiro Civil/Sec
Segurança

Alessandra Garcia

COHAB Campinas

Carolina Baracat Lazinho

SEPLAN - Diretora DEPLAN

Carlos Lemos

Jornalista/Sec. Comunicação

Isadora Gonzalez Marchesini

Sec. Assistência Social

Clair Souza

Engenheiro/ EMDEC

Rafaella Violato

Engenheira/SEPLAN

Raquel Elisa Diniz Cosimato

Estatística/SEPLAN

Danilo de Moraes

Secretaria Administração

Conselho

Mov. Sociais
Empresários
Instituições de Classe,
Universidade, ONGs
PMC
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GRUPO 02

GRUPO 02
LOCOMOVER-SE EM CAMPINAS

CENÁRIO ATUAL
Quais os principais problemas da mobilidade
urbana?
1. Campinas foi e está sendo projetada, de modo
a priorizar o uso de automóvel;
2. O sistema de transporte público não é eficiente;

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS
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3. Campinas não esta contemplando em seu
planejamento nem o ciclista e nem o pedestre;
Faltam calçadas e passeios universalmente
acessíveis. As ciclovias não estão integradas de
forma sistêmica ao transporte público.
Outros:
•
Faltam terminais de ônibus;
•
Os ônibus não interligam bairros vizinhos,
pendulam predominantemente no sentido
centro- bairro;
•
Os novos empreendimentos não preveem
o impacto no trânsito;
•
Os EHIS (Empreendimentos Habitacionais
de Interesse Social) não preveem vias com
larguras adequadas;
•

As vias não transpõem a linha férrea;

•
Há muita pressão dos empresários para
que o transporte público seja lucrativo, isso
impede a criação de novas linhas de ônibus;
•
O tempo dos semáforos não é suficiente
para a travessia do pedestre, priorizando
sempre o automóvel;

2. Vazios ao longo de vias como a Av. John Boyd
Dunlop podem oferecer espaço para outros
modais e formas de carregamento do sistema
existente, assim como o leito férreo, com sua
baixa declividade e traçado entre centro e
periferia;
3. Criar meios de transporte de massa.

Quais as principais qualidades?

CENÁRIO DESEJADO

1. Centralidades de bairro com serviços e
comércio facilitam a mobilidade – cidade
compacta;

Para cada problema aponte um desafio.

2. A Av. John Boyd Dunlop e o eixo Campo
Grande-Ouro Verde são troncos de transporte
público eficientes.;

1. Reduzir a convergência de linhas de ônibus ao
terminal central utilizando terminais em bairros;
2. Criar mais centralidades de bairro com serviços
e comércio para reduzir os deslocamentos;

3. O centro pela diversidade do comércio e
serviços ainda é bastante atraente.

3. Desestimular o uso de carro no centro e
estimular a circulação do pedestre;

Outros:
•
As ciclovias já implantadas funcionam
bem, principalmente, em BG.

4. Propor equipamentos como estacionamentos
subterrâneos sob espaços públicos, devolvendo
espaços de carros para o pedestre;

Quais as principais potencialidades?

5. Criar bicicletários em terminais municipais de
ônibus urbano para favorecer a articulação entre
diferentes modais de transporte.

1. Ciclovia como transporte e intermodalidade;

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, ESPAÇOS
PÚBLICOS E LAZER EM CAMPINAS

Segmento

Nome

Formação/Instituição

Conselho

Mov. Sociais

Hugo de Godoy Telles

Grupo de Trabalho de Território

CONDEMA

Ernestina Gomes de Oliveira

Advogada e Professora/PROESP CONCIDADE

Vânia Lando de Carvalho

CISPDVC - Conselho Integrado
de Segurança Pública e de
Defesa da Vida e COPE

Conselho Integrado de
Segurança e COPE

Carlos Alexandre Silva

Gestor Ambiental - Habicamp

Grupo Revisor

Nelson Ribeiro Machado

Arquiteto Urbanista/SMSP

SMSP

Sylvia Regina Domingues
Teixeira

Engenheira Química/
Secretaria do Verde e Des.

SVDS/Grupo Revisor

Gustavo Arthur Mechelin
Prado

SANASA

SANASA

Moderação:
Eugênio Queiroga / FUPAM
Anita Mendes Aleixo Saran / SEPLAN
Relator:
Fabio Bonugli / FUPAM
Ingrid Ori / FUPAM

Empresários

Representante:
Sylvia Teixeira / Sec. do Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

PMC

PARTICIPANTES: 7
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Instituições
de Classe,

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS

GRUPO 03

GRUPO 03
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, ESPAÇOS PÚBLICOS E LAZER EM CAMPINAS

CENÁRIO ATUAL

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS
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Outros:
•
Aeroporto - potencialidade e problema
(conflito);

Quais os principais problemas da conservação
ambiental e dos espaços públicos (convívio,
lazer, esportes e contemplação) em Campinas?

hierarquização.

1. Degradação das áreas verdes e de lazer;

1. Existência de 2 biomas;

•

Campinas - Polo de Região Metropolitana;

2. Preservação e Ocupação na APA;

2. Ainda há espaços livres significativos
(conservação ambiental, rural e urbano) no
município;

•

VLT.

3. Ocupação irregular e pressão imobiliária sobre
as áreas rurais;
Outros:
•
(4) Fragmentação com comprometimento
das funções ecológicas e sociais das áreas
verdes e de lazer;
•

Degradação do Centro;

•

Conurbação sem critérios e controles;

•
Falta de planejamento do que fazer nos
espaços livres públicos;
•

Vazios urbanos;

•
Capivaras soltas em meio urbano (saúde
pública);
Obs.: Foi consenso no grupo considerar os
problemas (1 a 4) de suma importância sem

Quais as principais qualidades?

3. Comprometimento da sociedade com a questão
ambiental.

CENÁRIO DESEJADO

Outros:
•
Arborização urbana em alguns bairros;

Para cada problema aponte desafios.

•
Plano de saneamento e plano de recursos
hídricos
Quais as principais potencialidades?
1. Os planos de desenvolvimento urbano e
preservação ambiental;
2. Reconhecimento das áreas verdes como
elementos de infraestrutura urbana;
3. Áreas rurais e unidades de conservação
existentes;

1. Melhorar a gestão e manutenção das áreas
verdes e de lazer. Priorizar as áreas e integrar as
ações;
2. Plano de Gestão Ambiental Integrado;
3. Idem anterior e manutenção das áreas rurais;
4. Implementação de planos.

CULTURA E PATRIMÔNIO CULTURAL EM
CAMPINAS
Moderação:
Vanessa Bello / FUPAM
Mirian Lizandro Lima / SEPLAN
Relator:
Yannick Zanetti / FUPAM
Representante:
Alan Cury
PARTICIPANTES: 6

Segmento

Nome

Formação/Instituição

Conselho

Alan Cury

Arquiteto /IAB Campinas

Grupo revisor

Douglas Ellwanger

Arquiteto /IAB Campinas

Grupo revisor

Fabio Muzetti

Arquiteto/FAU PUC-

Grupo revisor/CMDU

Fábio Pires

Arquiteto /IAB Campinas

Isadora Salviano

Bióloga/Sec. Verde

CONDEMA

Marcio Barbutti

Arq. e geografo/SEMURB

CMDU

Mov. Sociais
Empresários
Instituições de Classe,
Universidade, ONGs

PMC
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GRUPO 04

GRUPO 04
CULTURA E PATRIMÔNIO CULTURAL EM CAMPINAS

CENÁRIO ATUAL
Quais os principais problemas da cultura e da
preservação do patrimônio de Campinas?
1. A Política cultural é segregada das demais
políticas;
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2. Centro de convivência, o centro histórico e o
complexo ferroviário são os retratos do descaso
da política cultural de campinas;
3. Carência de conhecimento da espacialização
da cultura e do patrimônio no território.
Outros:
•
Não há lei de incentivo à preservação;
•

Não valoriza o patrimônio existente;

•
Museificação e uso apenas cultural dos
edifícios culturais;
•
Falta de divulgação e comunicação do
patrimônio da cidade;
•
Valorização excessiva de eventos
culturais de entretenimento, em detrimento da
cultura como conhecimento, aprendizado;
•

Loteamentos em lugares indevidos,

•
Campinas não tem a casa da sinfônica,
nem um espaço para se apresentarem;

Outros:
•
Há núcleos que preservam sua cultura,
com forte patrimônio imaterial, como o caso da
Cultura Afro na Fazenda Roseira, comunidade
quilombo, Fogueteiro, Gargantilha, Carlos
Gomes, etc;
•
Barão Geraldo é muito rica em cultura.

•
Dificuldade em acompanhar e fiscalizar
todo patrimônio;

Quais as principais potencialidades?

prejudicando o patrimônio natural e rural;
•
Poder público municipal não tem gerência
sobre a área rural;

•
Calendário cultural voltado apenas para a
periferia da cidade;
•
Alguns tombamentos não cabem a
justificativa;
•
Complexo ferroviário sem projeto para ser
inserido na cidade novamente.
Quais as principais qualidades?
1. Cultura Caipira muito rica em Campinas;
2. Cidade de Campinas como forte referência da
cultura na região metropolitana;
3. A riqueza histórica da cidade;

1. Espaço do Complexo Ferroviário com potencial
para o uso cultural necessariamente associado a
outros usos (diversidade de usos);
2. Centro histórico de Campinas com uso
constante (diurno e noturno);
3. Patrimônio rural.
Outros:
•
Campinas é uma das cidades com maior
número de sinfônicas, sendo três ao todo, mas
sem um lugar digno de se apresentarem.

CENÁRIO DESEJADO
Para cada problema aponte desafio.
1. Articular a política de cultura às demais políticas
setoriais, à política territorial e à descentralização
administrativa;

3. Criar um Zoneamento Cultural da cidade;
4. Identificação de centralidades funcionais e
culturais, vinculando-as à gestão descentralizada
(distritos e subprefeituras);
5. Criar uma caravana de reconhecimento da
cultura e do patrimônio em Campinas e dos
possíveis pontos de conflitos entre os diferentes
temas.
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2. Criação de instrumentos para incentivo à
preservação, usos diversos (para além dos usos
culturais) e financiamento do patrimônio;

GRUPO 05
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM
CAMPINAS

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS
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Moderação:
Donizete / FUPAM
Maria Conceição Pires / SEPLAN
Relator:
Yuri Bucaretchi / FUPAM
Representante:
Andrea Santos de Deus
PARTICIPANTES: 10

Segmento

Nome

Formação/Instituição

Conselho

Mov. Sociais
Empresários
Instituições de Classe,
Universidade, ONGs

Andreiwid Corrêa

IMA

Eduardo José Pereira
Coelho

AEA (Assoc. Eng.
Arquitetos)

PMC

Andrea Santos de Deus

Sec.Desen.Econômico
Turismo

Lucca Lopes

Sec.Desen.Econômico
Turismo

Rosana Guimarães
Bernardo

Secretaria Assuntos
Jurídicos

Antônio Aparecido de
Macedo

Secretaria de Esportes e
Lazer

Maurício Delgado

Secretaria de Finanças

André de Paula

SEPLAN

Robson Luis Machado
Martins

Sec. Trabalho e Renda

Carolina Baracat Lazinho

PMC

Com.Des.Econômico

GRUPO 05
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM CAMPINAS

CENÁRIO ATUAL
3. Localização geográfica, próxima a grandes
centros de consumo.

1. Falta de políticas permanentes de
desenvolvimento econômico, produção, trabalho e
geração de renda com redução da desigualdade
social;

Outros: Não Apontados

2. Falta de modernização da máquina pública,
desburocratização;
3. Formação da mão-de-obra de caráter técnico.
Outros:
•
Custo da terra muito elevado;

Quais as principais potencialidades?
1. Vazios urbanos que permitem o crescimento da
cidade com menor custo de infraestrutura e sem
expansão do perímetro urbano;
2. Área rural para atividades econômicas
associadas ao rural e manutenção das condições
ambientais de qualidade para o município
(recursos hídricos, abastecimento alimentar, etc);

•
Informalidade das atividades econômicas
em função da legislação de uso do solo;

3. Conhecimento – ciência e tecnologia, pesquisa,
empreendedorismo.

•

Outros:
•
Oferta de serviços de saúde e educação.

Grande desigualdade social;

•
Vazios urbanos, urbanização dispersa e
fragmentada.

e ao seu desenvolvimento;
2. Necessidade de definir vocações e diretrizes
claras de desenvolvimento, considerando as
questões ambientais e o contexto metropolitano,
estadual e nacional em que se insere Campinas,
amparadas por politicas de longo prazo;
3. Modernização do sistema administrativo, com
incorporação de tecnologia e metodologias que
privilegiem a desburocratização e a construção de
políticas integradas e complementares entre as
secretarias e maior articulação com os agentes de
desenvolvimento – decisão de governo;
4. Identificar áreas de formação que sustentem o
crescimento da atividade econômica;
5. Instituir instrumentos que ajudem na regulação
do preço da terra e na utilização de áreas com
potencial para alavancar o desenvolvimento
(operação urbana, imposto progressivo, etc);

CENÁRIO DESEJADO

6. Legislação que contemple a mescla de usos e o
dinamismo da cidade;

1. Hub logístico (rodoferroviário e aéreo);

Para cada problema aponte desafio.

7.Qualificar os profissionais de nível técnico.

2. Grande oferta de serviços de qualidade (saúde
e educação de referência);

1. Superar as desigualdades sociais com melhor
distribuição de condições urbanas adequadas e
integração das áreas urbanas precárias à cidade

Quais as principais qualidades?

29

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS

Quais os principais problemas do
desenvolvimento econômico de Campinas?

CONFLITOS
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QUADRO FINAL DOS CONFLITOS INDICADOS:

MORAR

Não houve conflitos de opinião no grupo.

LOCOMOVER-SE

Não houve conflitos de opinião no grupo.

CONSERVAÇÃO
O aeroporto de Viracopos tem impactos negativos e positivos sobre a região.
AMBIENTAL,
ESPAÇOS PÚBLICOS
E LAZER
CULTURA E
PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO

Não houve conflitos de opinião no grupo.

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Não houve conflitos de opinião no grupo.

QUADRO FINAL DOS DESAFIOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO DESEJADO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS:

MORAR

1. Incentivar novas centralidades, combinando habitação e outros usos, sobretudo empregos;
2. Pensar áreas mais densas nas regiões consolidadas, compatíveis com uma cidade de grande dinâmica urbana;
3. Valorização do adensamento no Centro com incentivo à microacessibilidade;
4. Facilitar o processo de aprovação de projetos. A prefeitura deveria descentralizar as aprovações de projeto nas ARs;
5. Elaborar uma LUOS objetiva;
6. É necessário induzir a ocupação de glebas em área urbana que hoje são classificadas como rurais;
7. Demarcar com clareza vetores de expansão urbana;
8. É preciso fazer valer os instrumentos do Estatuto da Cidade, sobretudo o IPTU progressivo nos vazios urbanos centrais;
9. É preciso ter um número claro da demanda habitacional para se desenhar politicas públicas efetivas;

LOCOMOVER-SE

1. Reduzir a convergência de linhas de ônibus ao terminal central utilizando terminais em bairros.
2. Criar mais centralidades de bairro com serviços e comércio para reduzir os deslocamentos.
3. Desestimular o uso de carro no centro e estimular a circulação do pedestre.
4. Propor equipamentos como estacionamentos subterrâneos sob espaços públicos, devolvendo espaços de carros para o pedestre.
5. Criar bicicletários em terminais municipais de ônibus urbano para proporcionar a articulação entre diferentes modais.

CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL,
ESPAÇOS PÚBLICOS
E LAZER

1. Melhorar a gestão e manutenção das áreas verdes e de lazer. Priorizar as áreas e integrar as ações
2. Plano de Gestão Ambiental Integrado
3. Idem anterior e manutenção das áreas rurais.
4. Implementação de planos.

CULTURA E
PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO

1. Articular a política de cultura às demais politicas setoriais, à politica territorial e descentralização administrativa.
2. Criação de instrumentos para incentivo à preservação, usos diversos (para além dos usos culturais) e financiamento do patrimônio.
3. Criar um zoneamento Cultural da cidade.
4. Identificação de centralidades funcionais e culturais, vinculando-as à gestão descentralizada (distritos e subprefeituras).
5. Criar uma caravana de reconhecimento da cultura e do patrimônio em Campinas e dos possíveis pontos de conflitos entre os
diferentes temas.

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

1. Superar as desigualdades sociais com melhor distribuição de condições urbanas adequadas e integração das áreas urbanas
precárias à cidade e ao seu desenvolvimento.
2. Necessidade de definir vocações e diretrizes claras de desenvolvimento, considerando as questões ambientais e o contexto
metropolitano, estadual e nacional em que se insere Campinas, amparadas por politicas de longo prazo;
3. Modernização do sistema administrativo, com incorporação de tecnologia e metodologias que privilegiem a desburocratização e a
construção de políticas integradas e complementares entre as secretarias e maior articulação com os agentes de desenvolvimento –
decisão de governo;
4. Modernização do sistema, desburocratização e articulação entre secretarias da prefeitura;
5. Identificar áreas de formação que sustentem o crescimento da atividade econômica;
6. Instituir instrumentos que ajudem na regulação do preço da terra e na utilização de áreas com potencial para alavancar o
desenvolvimento (operação urbana, imposto progressivo, etc)
7. Legislação que contemple a mescla de usos e o dinamismo da cidade;
8. Qualificar os profissionais de nível técnico.
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DESAFIOS

3.2. CGP - REUNIÕES: 2 E 3 (PARTE 1)
Retorno da escuta e debate geral dos temas
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Esta atividade, intitulada “Retorno da Escuta”
(reunião R2), realizou-se em duas reuniões, uma
no dia 03 e outra no dia 17 de Novembro de
2014, no auditório da Associação Campineira de
Imprensa - ACI, localizada na Rua Barreto Leme,
1479, ao lado do Paço Municipal, no centro de
Campinas, das 17h30 às 22h00, com a Comissão
Geral Participativa - CGP.
Conforme previsto do Plano e Trabalho, a Fase
2B da participação representativa (capacitação,
sensibilização e escuta) previa duas reuniões de
sensibilização e escuta (R1 e R2 - 4 horas cada),
sendo uma de apresentação e escuta e outra com
os primeiros retornos da escuta, bem como duas
oficinas de capacitação (C1 e C2 - 4 horas cada).
Conforme descrito no item 3.1, na primeira
reunião da CGP (R1), realizada em 29 de
Setembro de 2014, na Estação Cultura, seus
representantes, dividiram-se em 5 em grupos
temáticos, conforme o número de participantes,
a escolha de cada representante em razão de
seu interesse na temática discutida e a mescla
de setores. Por meio de metodologia baseado
no PES (Planejamento Estratégico Situacional),
cada grupo identificou problemas, qualidades
e potencialidades de cada tema e construiu um
quadro do cenário atual. Foram identificados
também desafios para um cenário desejado

para o desenvolvimento urbano de Campinas nos
próximos 20 anos.
Os temas debatidos foram organizados em 5
eixos:
1. MORAR EM CAMPINAS
2. LOCOMOVER-SE EM CAMPINAS
3. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, ESPAÇOS
PÚBLICOS E LAZER EM CAMPINAS
4. CULTURA E PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO EM CAMPINAS
5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
(TRABALHO, PRODUÇÃO, COMÉRCIO E
SERVIÇOS) EM CAMPINAS
A dinâmica proposta para a segunda reunião da
CGP (retorno da escuta R2) compreendeu uma
breve explanação pelas equipes técnicas da
SEPLAN e da FUPAM, esta ultima contratada
para elaboração da metodologia da atividade,
seus objetivos, instrumentos, regras e conteúdos.
Na reunião realizada no dia 03 de Novembro, na
ACI, os três primeiros grupos (morar, mobilidade,
conservação ambiental, espaços públicos e lazer)

referentes aos consensos, conflitos, cenários e
desafios identificados ao grupo todo que debateu,
apontou lacunas e discutiu os conflitos.
O debate intenso consumiu mais tempo
que o previsto e não foi possível concluir os
cinco grupos. Desta forma, os conteúdos dos
dois últimos grupos (cultura e patrimônio e
desenvolvimento econômico) foram debatidos
na primeira parte da terceira reunião (que
compreendeu as atividades da reunião R2 e da
oficina de capacitação C1) , realizada no dia 17 de
Novembro. Esta extensão temporal permitiu que
o debate se aprofundasse, contemplando uma
maior participação em razão do maior número
de representantes que quiseram contribuir com a
discussão dos grupos em que não participaram.
Nos quadros a seguir estão organizadas as
novas contribuições, acréscimos e alterações
debatidas (destacados em vermelho), concluindo
o processo de escuta dos problemas, qualidades,
potencialidades e cenários identificados pela CGP.
O quadro- síntese 1mapeia os conflitos e seus
respectivos debates.
A conclusão deste debate, sistematizada pela
equipe da FUPAM, apresenta a organização dos
conteúdos apontados pela CGP em função dos
instrumentos legais mais adequados para tratar

Em anexo, no ítem 6.1, estão os relatos integrais
das falas dos participantes.

3.2.1. Sistematização do
debate nos cinco subgrupos
Datas: 03 e 17 de Novembro de 2014
Objetivo: a CGP debater as contribuições de cada
grupo temático na primeira reunião a respeito dos
problemas, qualidades, potencialidade e desafios
para o desenvolvimento sustentável da cidade,
tendo como instrumento de implementação, a
legislação urbanística.
Dinâmica e estruturação:
Dinâmica
Regras de convivência e produtividade: desligar o
celular, ser objetivo (não desperdiçar o tempo com

discussão de conteúdo que não está na pauta);
escutar o outro, não tomar a palavra de assalto.
Leitura do conteúdo sistematizado por um
representante de cada grupo;
Inscrição de falas para o debate;
Apresentação – Nome, bairro onde mora,
formação e instituição/conselho que representa,
qual grupo participou na 1ª reunião.
Debate: complementar informações, consolidar
os consensos e debater os conflitos quanto aos
problemas, qualidades, potencialidade e desafios
para a construção do cenário desejado
Estruturação técnica
Coordenador – media o grupo e o debate, esclarece sobre definições (problema, qualidade,
potencialidade e desafio), evita digressões e
desrespeito;
Moderador – faz as inscrições e controla o tempo;
Relator – relatoria do debate (em meio digital),
sistematiza e resume falas (objetividade).
Tempo
Foram dedicados cerca de 60 minutos para o debate dos três primeiros temas pautados, sendo 30
minutos para cada tema e, na sequência, prazos
de 2 minutos para cada fala (ou outro prazo
dividido em função do número de inscritos).

Recursos materiais
Visualização ou expressão – projeção por meio de
datashow.
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Reunião do dia 03/11/2014

Reunião do dia 17/11/2014
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cada questão destacada. Ou seja, se o conteúdo
refere-se à matéria do plano diretor, ou da lei de
uso e ocupação e parcelamento do solo ou, ainda,
se é matéria de planos e políticas setoriais, as
quais não têm um rebatimento territorial imediato.

Sistematização do conteúdo dos cinco temas debatidos pela CGP
As complementações e alterações feitas pela CGP estão em vermelho.

GRUPO 01
MORAR EM CAMPINAS

CENÁRIO ATUAL
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Quais os principais PROBLEMAS?

Quais as principais POTENCIALIDADES?

1. Alto déficit habitacional (cerca de 40 mil hab.)
combinado com uma lógica de segregação
socioespacial. Esta segregação é incentivada
pelos programas habitacionais (MCMV) e pela
legislação urbanística atuais;

1. Promover e incentivar a diversidade tipológica,
mesclando diferentes faixas de renda na mesma
área, buscando, ademais, induzir a distribuição de
empregos e atividades em novos subcentros;

2. Produção habitacional em áreas carentes
de infraestrutura e equipamentos públicos, ao
mesmo tempo em que ocorre uma abundância de
vazios urbanos e imóveis subutilizados no Centro
(MCMV);
3. Dificuldade na aprovação dos projetos, fruto
de uma legislação urbanística confusa e pouco
objetiva;
Quais as principais QUALIDADES?
1. Alguns bairros arborizados (sobretudo bairros
centrais);
2. Vocações do município: pujança econômica;
pólo educacional; potencial de atração de
investimentos; Geração de emprego;
3. Campinas abrigou uma grande diversidade
populacional nos processos migratórios, revelando
uma grande diversidade urbana;

2. Adensar os vazios urbanos existentes em áreas
ricas de infraestrutura, como é o caso do Centro
(PPP habitação SP);
3. Recuperação do Centro, resgatar seus atributos
urbanísticos;
CENÁRIO DESEJADO
Qual o cenário desejado para uma cidade
melhor nos próximos 20 anos?
Para cada problema aponte um desafio:
1. Incentivar novas centralidades, combinando
habitação e outros usos, sobretudo empregos;
Mas priorizar as centralidades existentes.
(Tema recorrente, requer aprofundamento e
aplicabilidade ao longo do desenvolvimento do
trabalho);
2. Pensar áreas mais densas nas regiões

consolidadas, compatíveis com uma cidade de
grande dinâmica urbana;
3. Valorização do adensamento no Centro com
incentivo à microacessibilidade (questão da
habitação na região central);
4. Facilitar o processo de aprovação de projetos. A
prefeitura deveria descentralizar as aprovações de
projeto nas Administrações Regionais (ARs); (Não
é matéria da LUOS)
5. Elaborar uma LUOS objetiva;
6. É necessário cadastrar as áreas rurais que
estão dentro do perímetro urbano e não são
atualmente classificadas como áreas urbanas;
7. Demarcar com clareza vetores de expansão
urbana (ex. Macrozona 7; não faz parte da LUOS
mas do PD);
8. É preciso fazer valer os instrumentos do
Estatuto da Cidade, sobretudo o IPTU progressivo
nos vazios urbanos centrais (matéria do PD;
encarada neste trabalho como subsídio).
9. É preciso ter um número claro da demanda
habitacional para se desenhar políticas públicas
efetivas;

CENÁRIO ATUAL

4. Os instrumentos do Estatuto da Cidade não são
utilizados;
5. Campinas não respeita a função social da
propriedade;
6. Não existe uma política urbana (ou não é clara)
por parte do poder público municipal; Os planos
existentes não são efetivados;
7. A única política habitacional existente é a
emergencial: a remoção da população das áreas
de risco. Esclarecimento: Não é a única política,
existe um Plano Municipal de Habitação; Existe
também um programa municipal de regularização
fundiária (cerca de 16% da população de
Campinas vive em área irregular); A população
que vive em áreas de risco é uma parcela
significativa dos problemas habitacionais de
Campinas (problema de grande dimensão);
8. Os programas de produção de habitação
de interesse social atuais, como o MCMV, não
produzem áreas qualificadas do ponto de vista
urbanístico;
9. O alto desenvolvimento econômico e
tecnológico das atividades instaladas no município

não atingem os problemas básicos de habitação
da cidade;
10. As novas unidades habitacionais produzidas
pelo Estado são pensadas de forma isolada,
sem relação com o entorno (problema na relação
entre órgão financiador (banco) e produção da
habitação (qualidade);

segregação urbana e do déficit habitacional;
6. A LUOS não trata diretamente da questão
habitacional, mas deveria ser um instrumento para
conduzir as questões de outras esferas, tais como
políticas habitacionais igualitárias;
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11. Alto custo da terra;
12. A produção de habitação de interesse social é
feita exclusivamente pela iniciativa privada;
13. Como será resolvido o impacto do aeroporto
na Macrozona 7, sobretudo na questão
habitacional;
Outras qualidades?
Não foram identificadas
Outras potencialidades?
4. Campinas é um polo gerador de empregos,
esse fator deveria ser utilizado de forma positiva
na política habitacional;
5. Revisão da LUOS e Plano Diretor é uma
grande oportunidade para solucionar a questão da
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Outros problemas da HABITAÇÃO?

GRUPO 02
LOCOMOVER-SE EM CAMPINAS

CENÁRIO ATUAL
Quais os principais PROBLEMAS da
mobilidade?
1. Campinas foi e está sendo projetada de modo
a priorizar o uso do automóvel. Estrutura urbana
radio-concêntrica de Campinas;
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2. O sistema de transporte público não é eficiente.
Ausência de conexões;
3. Campinas não esta contemplando em seu
planejamento nem o ciclista e nem o pedestre.
Faltam calçadas e passeios universalmente
acessíveis. As ciclovias não estão integradas de
forma sistêmica ao transporte público.
Quais as principais QUALIDADES?
1. Centralidades de bairro com serviços e
comércio reduzem o deslocamento, facilitando a
mobilidade – princípios da cidade compacta.
2. A Av. John Boyd Dunlop e o eixo Campo
Grande-Ouro Verde são troncos com alta oferta
de transporte público;
3. O centro pela diversidade do comércio e
serviços ainda é bastante atraente.

Quais as principais POTENCIALIDADES?
1. Ciclovia como transporte e intermodalidade;
2. Em função de sua baixa declividade,
abundância e traçado sistêmico, o leito férreo
oferece uma grande oportunidade para
implantação de novos modais;
3. Vazios ao longo de vias como a Av. John Boyd
Dunlop podem oferecer espaço para outros
modais e novas formas de carregamento do
sistema existente;
4. Criar meios de transporte de massa.
Qual o CENÁRIO DESEJADO para uma cidade
melhor nos próximos 20 anos?
Para cada problema aponte um desafio:
1. Reduzir a convergência de linhas de ônibus ao
terminal central utilizando terminais em bairros;
1.1 Resgatar área nobre em frente ao mercado
municipal (espaço público sem o terminal);
2. Criar mais centralidades de bairro com serviços
e comércio para reduzir os deslocamentos;

3. Desestimular o uso de carro no centro e
estimular a circulação do pedestre;
4. Propor equipamentos como estacionamentos
subterrâneos sob espaços públicos, devolvendo
espaços de carros para o pedestre;
5. Criar bicicletários em terminais municipais de
ônibus urbano para proporcionar a articulação
entre diferentes modais.
6. Implantar ciclovias em áreas de pouca
declividade (ex.: faixas de domínio das ferrovias);
7. Os traçados dos trilhos de bonde poderiam ser
utilizados como ciclovias;
8. Melhoria da qualidade e modernização das
ciclovias com integração com outros modais de
transporte; Oferta pública das bicicletas, tendo
como referência os padrões europeus;
9. Estudar instrumentos e projetos (como a
Operação Urbana?) para melhorar a mobilidade
nas áreas de conurbação urbana;
10. Estudar modais de alta capacidade em
Campinas, como o Metrô;
11. Promover a implantação de estacionamentos

CENÁRIO ATUAL
Outros problemas da MOBILIDADE?

Outras qualidades?

12. Incentivar a criação de sistemas de
mobilidade para PPNE (Pessoas Portadoras de
Necessidades Especiais).

4. Faltam terminais de ônibus;

4. As ciclovias já implantadas funcionam bem,
principalmente, em Barão Geraldo (BG). Conflito
de visões: As ciclofaixas atuais, dentro do
possível, são muito utilizadas em BG, embora
não qualificadas e implantadas em áreas
fragmentadas (moradia-Unicamp). Não há um
sistema cicloviário;

13. Orientar o crescimento da cidade em estreito
relacionamento com as diretrizes de mobilidade
urbana (Plano Diretor de Mobilidade Urbana);
14. Estudar a proibição de estacionamento em
algumas vias públicas da cidade; Melhoria da
paisagem urbana;
15. Repensar o uso do solo e conectividade ao
longo das rodovias;
16. Ação conjunta do Município com o Estado
para implantação de transporte público ferroviário
de alta capacidade nos trechos ativos da ferrovia.

5. Os ônibus não interligam bairros vizinhos,
pendulam predominantemente no sentido centrobairro;
6. Os novos empreendimentos não preveem o
impacto no trânsito e sua mitigação (necessidade
de articulação do transporte com uso do solo);
7. Os EHIS não preveem vias com larguras
adequadas (decorrente da lei de EIS);
8. As vias não transpõem a linha férrea (criando
uma barreira);
9. Há muita pressão dos empresários para que
o transporte público seja lucrativo, isso impede a
criação de novas linhas de ônibus;
10. O tempo dos semáforos não é suficiente para
a travessia do pedestre, priorizando sempre o
automóvel.
11. Fechamento do acesso às marginais
das rodovias (ex.: Santos Dumont; D. Pedro
- universidades...), impactando, inclusive o
desenvolvimento econômico do município;

Outras potencialidades?
5.Barão Geraldo tem baixas declividades
e, portanto, apresenta potencialidade para
implantação de ciclovias;
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públicos no entorno do centro;

GRUPO 03
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, ESPAÇOS PÚBLICOS E LAZER EM CAMPINAS

CENÁRIO ATUAL

1. Degradação das áreas verdes e de lazer.

3. Os espaços livres significativos (rurais e
urbanos) no município podem ser ampliados e
qualificados ambientalmente.

2. Conflito entre preservação e ocupação urbana
nas APAs.

CENÁRIO DESEJADO

3. Ocupação irregular em APP.

Para cada problema aponte desafios.

4. Pressão imobiliária sobre as áreas rurais.
Quais as principais QUALIDADES?

1. Melhorar a gestão e manutenção das áreas
verdes e de lazer. Priorizar as áreas e integrar as
ações;

1. Existência de 2 biomas (Mata Atlântica e
Cerrado).

2. Planejamento ambiental integrado com outras
políticas e planos setoriais;

2. Ainda há espaços livres significativos (rurais e
urbanos) no município.

3. Planejamento ambiental para manutenção das
áreas rurais;

3. Comprometimento da sociedade com a questão
ambiental.

4. Implementação de planos.

Quais os principais PROBLEMAS ?

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS
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CENÁRIO ATUAL

Quais as principais POTENCIALIDADES?

5. Definir cartas de risco para as APP e
mananciais;

1. Reconhecimento das áreas verdes como
elementos de infraestrutura urbana.

6. Definir o Zoneamento Ecológico-econômico
para as áreas de preservação ambiental;

2. Manutenção das áreas rurais e unidades de
conservação existentes.

Outros PROBLEMAS ?
4. Fragmentação e má distribuição das áreas
verdes e de lazer, comprometendo as funções
ecológicas e sociais;
6. Conurbação sem critérios e controles nas áreas
rurais;
9. Capivaras soltas em meio urbano (saúde
pública).
Obs.: Foi consenso no grupo considerar os
problemas (1 a 4) de suma importância sem
hierarquização.
Outras QUALIDADES?
1. Arborização urbana em alguns bairros (os mais
centrais);
2. Os planos setoriais (recursos hídricos,
saneamento, manejo, plano do verde) em
elaboração;
Outras POTENCIALIDADES?
1. Campinas - Polo da Região Metropolitana como
referência para as políticas ambientais;

GRUPO 04
CULTURA E PATRIMÔNIO CULTURAL EM CAMPINAS

CENÁRIO ATUAL

CONFLITO
Aeroporto – potencialidade e problema
Problema: o planejamento do aeroporto não
ocorreu em consonância com a prefeitura,
gerando impactos negativos na mobilidade;
impacto ambiental e na habitação;
Potencialidade: amarrar a legislação e as
contrapartidas ambientais decorrentes da
ampliação e do desenvolvimento do aeroporto
ao equacionamento dos problemas gerados no
município.

Quais os principais PROBLEMAS ?
1. A Política cultural é segregada das demais
políticas;
2. O Centro de convivência, o centro histórico e o
complexo ferroviário são os retratos do descaso
da política cultural de Campinas;
3. Há carência de conhecimento da
espacialização da cultura e do patrimônio no
território. Esclarecimento: há um mapeamento
disto na Secretaria de Cultura, porém é
desconhecido da CGP e dos consultores da
FUPAM.
Quais as principais QUALIDADES?
1. Cultura Caipira muito rica em Campinas;
2. Cidade de Campinas como forte referência da
cultura na região metropolitana;
3. A riqueza histórica da cidade.
Quais as principais POTENCIALIDADES?
1. Espaço do Complexo Ferroviário com potencial
para o uso cultural necessariamente associado a
outros usos (diversidade de usos);

2. Centro histórico de Campinas com uso
constante (diurno e noturno), respeitando conflitos
de incomodidade;
3. Patrimônio rural.
CENÁRIO DESEJADO
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Para cada problema aponte desafio.
1. Articular a política de cultura às demais politicas
setoriais, à politica territorial e à descentralização
administrativa;
2. Criação de instrumentos para incentivo à
preservação, usos diversos (para além dos usos
culturais) e financiamento do patrimônio;
3. Criar um Zoneamento Cultural da cidade;
4. Identificação de centralidades funcionais e
culturais, vinculando-as à gestão descentralizada
(distritos e subprefeituras);
5. Criar uma caravana de reconhecimento da
cultura e do patrimônio em Campinas e dos
possíveis pontos de conflitos entre os diferentes
temas.

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS

2. Incentivar a implantação de modais alternativos
de baixa emissão de carbono. Ex.: VLT – Veículo
Leve sobre Trilhos.

CENÁRIO ATUAL
6. Aplicar o instrumento de Transferência de
Potencial Construtivo, já regulamentado;
7. LUOS: incluir questão do conforto acústico e
uso compatível com critérios;
8. Formação de público (educação cultural);
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9. Estimular equipamentos culturais de
pequeno porte pulverizados pela cidade em
complementação a eventos/equipamentos de
grande impacto urbanístico;
10. Ampliação da cultura para a periferia;
11. Os instrumentos de regularização fundiária
poderiam ser utilizados também para a instalação
de equipamentos de cultura na periferia;

Outros PROBLEMAS ?

periferia da cidade;

4. Não há lei de incentivo à preservação;

14. Alguns tombamentos não cabem a
justificativa;

5. Não valoriza o patrimônio existente;
6. Museificação e uso apenas cultural dos
edifícios culturais;
7. Falta de divulgação e comunicação do
patrimônio da cidade;
8. Valorização excessiva de eventos culturais de
entretenimento, em detrimento da cultura como
conhecimento, aprendizado;
9. Loteamentos em lugares indevidos,
prejudicando o patrimônio natural e rural;

12. Democratização da cidade por meio da
cultura;

10. O Poder público municipal não tem gerência
sobre a área rural;

13. Aumentar investimentos em cultura;

11. Campinas não tem uma casa adequada da
sinfônica, nem um espaço adequado para se
apresentarem;
12. Dificuldade em acompanhar e fiscalizar todo
patrimônio;
13. Calendário cultural voltado apenas para a

15. Complexo ferroviário sem projeto para ser
inserido na cidade novamente.
16. O mercado ainda não absorveu o instrumento
de Transferência de Potencial Construtivo;
17. A Secretaria de Finanças não aplica a isenção
de IPTU em imóveis tombados;
18. Tempo muito grande para estudos de
tombamento, já impedindo usos dos bens e
entorno;
19. Falta divulgação das atividades nos
equipamentos de cultura;
20. Dificuldade de expedição de alvarás para
terreiros de candomblé e umbanda (cerca de
400 casas); Dificuldade de enquadramento nas
tipologias atuais;
Outras QUALIDADES?
4. Há núcleos que preservam sua cultura, com
forte patrimônio imaterial, como o caso da Cultura

GRUPO 05
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM CAMPINAS

CENÁRIO ATUAL

5. Barão Geraldo é muito rica em cultura;

Quais os principais PROBLEMAS ?
1. Custo da terra muito elevado;

6. Há uma cultura erudita (escolas de formação);

2. Informalidade das atividades econômicas em
função da legislação de uso do solo;

7. Há uma cartilha sobre o patrimônio de
Campinas (educação patrimonial);

3.Vazios urbanos, urbanização dispersa e
fragmentada;

8. A Casa de cultura no distrito de Sousas em
parceria com a Unicamp;

Quais as principais QUALIDADES?

Outras potencialidades?
1. Campinas é uma das cidades com grande
número de orquestras (municipal, Unicamp,
Sesi, violas), mas sem um lugar digno de se
apresentarem;
2. Haverá a construção do novo Teatro Municipal
de Campinas no Parque Ecológico e a reforma do
Centro de Convivência (em recuperação);
3. Incentivar ao turismo rural (Campinas tem cerca
de 40 fazendas históricas que necessitam de
reconhecimento, preservação e uso);

1. Hub logístico (rodoferroviário e aéreo)
2. Grande oferta de serviços de qualidade (saúde
e educação de referência)
3. Localização geográfica, próxima a grandes
centros de consumo
Quais as principais POTENCIALIDADES?
1. Vazios urbanos que permitem o crescimento da
cidade com menor custo de infraestrutura e sem
expansão do perímetro urbano;
2. Área rural para atividades econômicas
associadas ao rural e manutenção das condições
ambientais de qualidade para o município
(recursos hídricos, abastecimento alimentar, etc);

3. Conhecimento – ciência e tecnologia, pesquisa,
empreendedorismo.

CENÁRIO DESEJADO
Para cada problema aponte desafio.
1. Superar as desigualdades sociais com melhor
distribuição de condições urbanas adequadas e
integração das áreas urbanas precárias à cidade
e ao seu desenvolvimento;
2. Necessidade de definir vocações e diretrizes
claras de desenvolvimento, considerando as
questões ambientais e o contexto metropolitano,
estadual e nacional em que se insere Campinas,
amparadas por politicas de longo prazo;
3. Modernização do sistema administrativo, com
incorporação de tecnologia e metodologias que
privilegiem a desburocratização e a construção de
políticas integradas e complementares entre as
secretarias e maior articulação com os agentes de
desenvolvimento – decisão de governo;
4. Identificar áreas de formação que sustentem o
crescimento da atividade econômica;
5. Instituir instrumentos que ajudem na regulação
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Afro na Fazenda Roseira, comunidade quilombo,
Fogueteiro, Gargantilha, Carlos Gomes, etc;

CENÁRIO ATUAL
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do preço da terra e na utilização de áreas com
potencial para alavancar o desenvolvimento
(operação urbana, imposto progressivo, etc)

Outros PROBLEMAS ?

6. legislação que contemple a mescla de usos e o
dinamismo da cidade;

5. Falta de políticas permanentes de
desenvolvimento econômico, produção, trabalho e
geração de renda com redução da desigualdade
social;

7. Qualificar os profissionais de nível técnico.
8. Criação de instrumentos de política
econômica e tributaria em apoio a instalação de
empreendimentos ou atividades que possam
funcionar como polo de desenvolvimento
econômico de baixo carbono;

4. Grande desigualdade social;

6. Falta de modernização da máquina pública,
desburocratização;

12. Abandono da área rural de Campinas (lixo,
escolas distantes, etc.); Processo de deterioração;
13. Invasão de loteamentos e condomínios na
área rural;
14. Não existe uma secretaria específica para
gerenciar a área rural.
Outras QUALIDADES?

7. Formação da mão-de-obra de caráter técnico;

Não identificadas

8. LUOS atual encara a indústria apenas no
modelo fordista, indústrias de alta tecnologia não
estão pensadas como tipologia;

Outras POTENCIALIDADES?

9. O CIATEC é um grande vazio urbano e a falta
de conhecimento da estrutura fundiária e de um
plano urbanístico impacta a implantação de novas
atividades;

5. Produção rural com alta tecnologia em função
dos centros de pesquisa da área;

10. Limitação na APA para comércio com área de
até 150m²;
11. Falta de definição do uso e parcelamento
com foco na instalação de empreendimentos ou
atividades que possam funcionar como polo de
desenvolvimento econômico de baixo carbono;

4. Oferta de serviços de saúde e educação;

3.2.2. Quadro síntese 1: conflitos mapeados
Foram identificados e debatidos os seguintes conflitos:
MORAR

Centralidades: Incentivar novas e ou priorizar as existentes
Incentivar novas centralidades, combinando habitação e outros usos, sobretudo empregos (grupo);
Foi ressaltada pela CGP a necessidade de priorizar as centralidades existentes, reforçando-as, para que não se degradem. Incentivar
novas centralidades seria uma ação secundária se mantida e promovida a vitalidade e funcionalidade das já existentes. Este tema foi
recorrente e requer aprofundamento e aplicabilidade ao longo do desenvolvimento do trabalho.
Áreas de risco: política habitacional emergencial x prioridade de demanda
Foi apontado pelo grupo MORAR que a única política habitacional existente é a emergencial: a remoção da população das áreas de
risco. O poder público esclareceu que não é a única política, existe um Plano Municipal de Habitação. Existe também um programa
municipal de regularização fundiária (cerca de 16% da população de Campinas vive em área irregular). A população que vive em áreas
de risco é uma parcela significativa dos problemas habitacionais de Campinas, portanto se prioriza esta demanda, é um problema de
grande dimensão.
Qualidade e funcionamento das ciclovias de Barão Geraldo
As ciclovias já implantadas funcionam bem, principalmente, em Barão Geraldo (BG). Conflito de visões: As ciclofaixas atuais, dentro do
possível, são muito utilizadas em BG, embora não qualificadas e implantadas em áreas fragmentadas (moradia-Unicamp). Não há um
sistema cicloviário;

CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL,
ESPAÇOS PÚBLICOS
E LAZER

O aeroporto de Viracopos tem impactos negativos e possivelmente positivos sobre a região.
Problema: o planejamento do aeroporto não ocorreu em consonância com a prefeitura, gerando impactos negativos na mobilidade;
impacto ambiental e na habitação;
Potencialidade: amarrar a legislação e as contrapartidas ambientais decorrentes da ampliação e do desenvolvimento do aeroporto.
O grupo chegou à conclusão que não houve conflito aqui. As duas posições são válidas, pois a ausência de planejamento induziu e
reforçou os problemas apontados. Entretanto, Viracopos é uma realidade e agora é necessário que a legislação faça as exigências para
mitigar os problemas e aproveitar as oportunidades.

CULTURA E
PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO

Não houve conflitos de opinião entre o grupo e os demais representantes da CGP

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Conflito quanto aos principais problemas. O grupo apontou na reunião do dia 03/11:
1. Falta de políticas permanentes de desenvolvimento econômico, produção, trabalho e geração de renda com redução da
desigualdade social;
2. Falta de modernização da máquina pública, desburocratização;
3. Formação da mão-de-obra de caráter técnico.
O debate geral da CGP no dia 17/11 resolveu em regime de votação:
1. Custo da terra muito elevado;
2. Informalidade das atividades econômicas em função da legislação de uso do solo;
3.Vazios urbanos, urbanização dispersa e fragmentada.
Os problemas anteriormente priorizados foram mantidos em “outros problemas”.
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LOCOMOVER-SE

3.2.3. Quadro síntese 2: organização dos conteúdos apontados pela CGP em função dos
instrumentos legais mais adequados

Quadro final dos problemas, qualidades,
potencialidades e desafios sistematizados em
função dos instrumentos mais adequados para
tratar os conteúdos identificados.
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Este item apresenta uma organização dos
conteúdos apontados pela CGP em função dos
instrumentos legais mais adequados para tratar
cada questão destacada. Ou seja, se o conteúdo
refere-se à matéria do plano diretor, ou da lei de
uso, ocupação, ou de parcelamento do solo ou
ainda, se é matéria de planos e políticas setoriais,
as quais não têm um rebatimento territorial
imediato.
Há também a possibilidade de um mesmo
conteúdo ser tratado por diferentes instrumentos,
de maneira mais geral e macro no Plano Diretor e
de maneira mais detalhada e localizada na LUOPs
– Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do solo.
Embora este contrato trate apenas da revisão
da LUOS – Lei de Uso e Ocupação do Solo, no
organograma sugerido para a nova organização
do arcabouço legal de Campinas (Capítulo 5 do
Produto P02-A) propõe-se que os parâmetros
para o parcelamento do solo sejam tratados na
mesma peça legal, em razão de sua correlação
direta com a regulação dos parâmetros de uso
e ocupação. Desta forma, este instrumento

legal tornar-se-á mais claro, mais objetivo,
mais integrado e, portanto, com maior grau de
efetividade.

GRUPO 01
MORAR EM CAMPINAS

PLANO DIRETOR

LUOPS

PLANOS E POLÍTICAS SETORIAIS

PROBLEMAS

1. Dificuldade na aprovação dos projetos, fruto
de uma legislação urbanística confusa e pouco
objetiva;
2. Produção habitacional em áreas
carentes de infraestrutura e equipamentos
públicos, ao mesmo tempo em que ocorre
uma abundância de vazios urbanos e
imóveis subutilizados no Centro (MCMV);
3. Os programas de produção de habitação de
interesse social atuais, como o Minha Casa Minha
Vida, não produzem áreas qualificadas do ponto de
vista urbanístico;

1. Alto déficit habitacional (cerca de 40 mil hab.)
combinado com uma lógica de segregação
socioespacial. Esta segregação é incentivada pelos
programas habitacionais (MCMV) e pela legislação
urbanística atuais;
2. Produção habitacional em áreas carentes
de infraestrutura e equipamentos públicos, ao
mesmo tempo em que ocorre uma abundância de
vazios urbanos e imóveis subutilizados no Centro
(MCMV);
3. Não existe uma política urbana (ou não é clara)
por parte do poder público municipal; Os planos
existentes não são efetivados;
4. Os programas de produção de habitação
de interesse social atuais, como o MCMV, não
produzem áreas qualificadas do ponto de vista
urbanístico;
5. O alto desenvolvimento econômico e tecnológico
das atividades instaladas no município não atingem
os problemas básicos de habitação da cidade;
6. As novas unidades habitacionais produzidas
pelo Estado são pensadas de forma isolada,
sem relação com o entorno (problema na relação
entre órgão financiador e produção da habitação
qualidade);
7. A produção de habitação de interesse social é
feita exclusivamente pela iniciativa privada;
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1. Alto déficit habitacional (cerca de 40 mil hab.)
combinado com uma lógica de segregação
socioespacial. Esta segregação é incentivada pelos
programas habitacionais (MCMV) e pela legislação
urbanística atuais;
2. Produção habitacional em áreas carentes
de infraestrutura e equipamentos públicos, ao
mesmo tempo em que ocorre uma abundância de
vazios urbanos e imóveis subutilizados no Centro
(MCMV);
3. Os instrumentos do Estatuto da Cidade não são
utilizados; 4.Campinas não respeita a função social
da propriedade;
4. Não existe uma política urbana (ou não é clara)
por parte do poder público municipal; Os planos
existentes não são efetivados;
7. Os programas de produção de habitação
de interesse social atuais, como o MCMV, não
produzem áreas qualificadas do ponto de vista
urbanístico;
8. As novas unidades habitacionais produzidas
pelo Estado são pensadas de forma isolada,
sem relação com o entorno (problema na relação
entre órgão financiador e produção da habitação
qualidade);
9. Alto custo da terra;
10. Como será resolvido o impacto do aeroporto na
Macrozona 7, sobretudo na questão habitacional;

PLANO DIRETOR

LUOPS

PLANOS E POLÍTICAS SETORIAIS

QUALIDADES

1. Alguns bairros arborizados (sobretudo bairros
centrais);
2. Vocações do município: pujança econômica; polo
educacional; potencial de atração de investimentos;
Geração de emprego;
POTENCIALIDADES
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1. Induzir a distribuição de empregos e atividades
em novos sub-centros;
2. Adensar os vazios urbanos existentes em áreas
ricas de infraestrutura, como é o caso do Centro
(PPP habitação SP);
3. Recuperação do Centro, resgatar seus atributos
urbanísticos;
4. Revisão da LUOS e Plano Diretor é uma
grande oportunidade para solucionar a questão da
segregação urbana e do déficit habitacional;
5. Revisão da LUOS e Plano Diretor é uma
grande oportunidade para solucionar a questão da
segregação urbana e do déficit habitacional;

1. Promover e incentivar a diversidade tipológica,
mesclando diferentes faixas de renda na mesma
área, buscando, ademais, induzir a distribuição de
empregos e atividades em novos sub-centros;
2. Recuperação do Centro, resgatar seus atributos
urbanísticos;
3. Revisão da LUOS e Plano Diretor é uma
grande oportunidade para solucionar a questão da
segregação urbana e do déficit habitacional;
4. A LUOS não trata diretamente da questão
habitacional, mas deveria ser um instrumento para
conduzir as questões de outras esferas, tais como
políticas habitacionais igualitárias;

1. Recuperação do Centro, resgatar seus atributos
urbanísticos (intervenções de requalificação);
2. Campinas é um polo gerador de empregos, esse
fator deveria ser utilizado de forma positiva na
política habitacional;

DESAFIOS

1. Priorizar as centralidades existentes, reforçandoas e depois incentivar novas centralidades,
combinando habitação e outros usos, sobretudo
empregos;
2. Pensar áreas mais densas nas regiões
consolidadas, compatíveis com uma cidade de
grande dinâmica urbana;
3. Valorização do adensamento no Centro com
incentivo à microacessibilidade (questão da
habitação na região central);
4. Demarcar com clareza vetores de expansão
urbana;
5. É preciso fazer valer os instrumentos do Estatuto
da Cidade, sobretudo o IPTU progressivo nos
vazios urbanos centrais

1. Priorizar as centralidades existentes, reforçandoas e depois incentivar novas centralidades,
combinando habitação e outros usos, sobretudo
empregos;
2. Pensar áreas mais densas nas regiões
consolidadas, compatíveis com uma cidade de
grande dinâmica urbana;
3. Valorização do adensamento no Centro com
incentivo à microacessibilidade (questão da
habitação na região central);
4. Elaborar uma LUOS objetiva;

1. Facilitar o processo de aprovação de projetos. A
prefeitura deveria descentralizar as aprovações de
projeto nas Administrações Regionais (ARs);
2. É necessário cadastrar as áreas rurais que estão
dentro do perímetro urbano e não são atualmente
classificadas como áreas urbanas;
3. É preciso ter um número claro da demanda
habitacional para se desenhar políticas públicas
efetivas;

GRUPO 02
LOCOMOVER-SE EM CAMPINAS

PLANO DIRETOR

LUOPS

PLANOS E POLÍTICAS SETORIAIS

PROBLEMAS

1. Faltam calçadas e passeios universalmente
acessíveis.
2. Os novos empreendimentos não preveem o
impacto no trânsito e sua mitigação (necessidade
de articulação do transporte com uso do solo);
3. Os EHIS não preveem vias com larguras
adequadas (decorrente da lei de EHIS);

1. Campinas foi e está sendo projetada de modo
a priorizar o uso do automóvel. Estrutura urbana
radio-concêntrica de Campinas;
2. O sistema de transporte público não é eficiente.
Ausência de conexões;
3. Faltam calçadas e passeios universalmente
acessíveis.
4. Campinas não está contemplando em seu
planejamento nem o ciclista e nem o pedestre. As
ciclovias não estão integradas de forma sistêmica
ao transporte público;
5. Faltam terminais de ônibus;
6. Os ônibus não interligam bairros vizinhos,
pendulam predominantemente no sentido centrobairro;
7. Não há um sistema cicloviário;

QUALIDADES

1. Centralidades de bairro com serviços e comércio
reduzem o deslocamento, facilitando a mobilidade
– princípios da cidade compacta.
2. A Av. John Boyd Dunlop e o eixo Campo
Grande-Ouro Verde são troncos com alta oferta de
transporte público;
3. O centro pela diversidade do comércio e serviços
ainda é bastante atraente.

1. Centralidades de bairro com serviços e comércio
reduzem o deslocamento, facilitando a mobilidade
– princípios da cidade compacta.
2. O centro pela diversidade do comércio e serviços
ainda é bastante atraente.

1. A Av. John Boyd Dunlop e o eixo Campo
Grande-Ouro Verde são troncos com alta oferta de
transporte público;
2. As ciclovias já implantadas funcionam bem,
principalmente, em Barão Geraldo (BG). As
ciclofaixas atuais, dentro do possível, são muito
utilizadas em BG, embora não qualificadas e
implantadas em áreas fragmentadas (moradiaUnicamp).
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1. Campinas foi e está sendo projetada de modo
a priorizar o uso do automóvel. Estrutura urbana
radio-concêntrica de Campinas;
2. Campinas não está contemplando em seu
planejamento nem o ciclista e nem o pedestre. As
ciclovias não estão integradas de forma sistêmica
ao transporte público.
3. Faltam terminais de ônibus;
4. Os ônibus não interligam bairros vizinhos,
pendulam predominantemente no sentido centrobairro;
5. As vias não transpõem a linha férrea (criando
uma barreira);
6. Há muita pressão dos empresários para que
o transporte público seja lucrativo, isso impede a
criação de novas linhas de ônibus;
7. O tempo dos semáforos não é suficiente para
a travessia do pedestre, priorizando sempre o
automóvel.
8. Fechamento do acesso às marginais das
rodovias (ex.: Santos Dumont; D. Pedro universidades...), impactando, inclusive o
desenvolvimento econômico do município;

PLANO DIRETOR

LUOPS

PLANOS E POLÍTICAS SETORIAIS

POTENCIALIDADES

1. Ciclovia como transporte e intermodalidade;
1. Ciclovia como transporte e
2. Em função de sua baixa declividade, abundância intermodalidade;
e traçado sistêmico, o leito férreo oferece uma
grande oportunidade para implantação de novos
modais;
3. Vazios ao longo de vias como a Av. John Boyd
Dunlop podem oferecer espaço para outros modais
e novas formas de carregamento do sistema
existente;
4. Criar meios de transporte de massa;
5. Barão Geraldo tem baixas declividades
e, portanto, apresenta potencialidade para
implantação de ciclovias.

1. Ciclovia como transporte e intermodalidade;
2. Em função de sua baixa declividade, abundância e traçado
sistêmico, o leito férreo oferece uma grande oportunidade
para implantação de novos modais;
3. Criar meios de transporte de massa.
4. Barão Geraldo tem baixas declividades e, portanto,
apresenta potencialidade para implantação de ciclovias;

DESAFIOS
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1. Reduzir a convergência de linhas de ônibus ao
terminal central utilizando terminais em bairros;
2. Resgatar área nobre em frente ao mercado
municipal (espaço público sem o terminal);
3. Criar mais centralidades de bairro com serviços
e comércio para reduzir os deslocamentos;
4. Desestimular o uso de carro no centro e
estimular a circulação do pedestre;
5. Implantar ciclovias em áreas de pouca
declividade (ex.: faixas de domínio das ferrovias)
6. Estudar instrumentos e projetos (como a
OUC?) para melhorar a mobilidade nas áreas de
conurbação urbana;
7. Promover a implantação de estacionamentos
públicos no entorno do centro;
8. Orientar o crescimento da cidade em estreito
relacionamento com as diretrizes de mobilidade
urbana (Plano Diretor de Mobilidade Urbana);
Melhoria da paisagem urbana;

1. Criar mais centralidades de bairro
com serviços e comércio para reduzir os
deslocamentos;
2. Desestimular o uso de carro no centro
e estimular a circulação do pedestre;
3. Propor equipamentos como
estacionamentos subterrâneos sob
espaços públicos, devolvendo espaços
de carros para o pedestre;
4. Repensar o uso do solo e
conectividade ao longo das rodovias;

1. Reduzir a convergência de linhas de ônibus ao terminal
central utilizando terminais em bairros;
2. Desestimular o uso de carro no centro e estimular a
circulação do pedestre;
3. Criar bicicletários em terminais municipais de ônibus
urbano para criar transporte intermodal.
4. Implantar ciclovias em áreas de pouca declividade (ex.:
faixas de domínio das ferrovias);
5. Os traçados dos trilhos de bonde poderiam ser utilizados
como ciclovias;
6. Melhoria da qualidade e modernização das ciclovias com
integração com outros modais de transporte; Oferta pública
das bicicleta, tendo como referência os padrões europeus;
7. Estudar modais de alta capacidade em Campinas, como o
Metrô;
8. Incentivar a criação de sistemas de mobilidade para PPNE;
9. Orientar o crescimento da cidade em estreito
relacionamento com as diretrizes de mobilidade urbana
(Plano Diretor de Mobilidade Urbana);
10. Estudar a proibição de estacionamento em algumas vias
públicas da cidade;
11. Ação conjunta do Município com o Estado para
implantação de transporte público ferroviário de alta
capacidade nos trechos ativos da ferrovia.

GRUPO 03
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, ESPAÇOS PÚBLICOS E LAZER EM CAMPINAS

PLANO DIRETOR

LUOPS

PLANOS E POLÍTICAS SETORIAIS

PROBLEMAS

1. Conflito entre preservação e ocupação urbana
nas APAs.
2. Pressão imobiliária sobre as áreas rurais;
3. Fragmentação e má distribuição das áreas
verdes e de lazer, comprometendo as funções
ecológicas e sociais;
4. O planejamento do aeroporto não ocorreu em
consonância com a prefeitura, gerando impactos
negativos na mobilidade; impacto ambiental e na
habitação.

1. Degradação das áreas verdes e de lazer;
2. Ocupação irregular em APP;
3. Fragmentação e má distribuição das áreas
verdes e de lazer, comprometendo as funções
ecológicas e sociais;
4. Capivaras soltas em meio urbano (saúde
pública);
5. O planejamento do aeroporto não ocorreu em
consonância com a prefeitura, gerando impactos
negativos na mobilidade; impacto ambiental e na
habitação.

QUALIDADES

1. Ainda há espaços livres significativos (rurais e
urbanos) no município;

1. Existência de 2 biomas (Mata Atlântica e
Cerrado);
2. Comprometimento da sociedade com a questão
ambiental;
3. Arborização urbana em alguns bairros (os mais
centrais);
4. Os planos setoriais (recursos hídricos,
saneamento, manejo) em elaboração;
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1. Conflito entre preservação e ocupação urbana
nas APAs.
2. Pressão imobiliária sobre as áreas rurais;
3. Fragmentação e má distribuição das áreas
verdes e de lazer, comprometendo as funções
ecológicas e sociais;
4. Conurbação sem critérios e controles nas áreas
rurais;
5. O planejamento do aeroporto não ocorreu em
consonância com a prefeitura, gerando impactos
negativos na mobilidade; impacto ambiental e na
habitação.

PLANO DIRETOR

LUOPS

PLANOS E POLÍTICAS SETORIAIS

POTENCIALIDADES

1. Reconhecimento das áreas verdes como
elementos de infraestrutura urbana;
2. Manutenção das áreas rurais e unidades de
conservação existentes;
3. Os espaços livres significativos (rurais e
urbanos) no município podem ser ampliados e
qualificados ambientalmente;
4. amarrar a legislação e as contrapartidas
ambientais decorrentes da ampliação e do
desenvolvimento do aeroporto.

1. Reconhecimento das áreas verdes como
elementos de infraestrutura urbana;
2. Amarrar a legislação e as contrapartidas
ambientais decorrentes da ampliação e do
desenvolvimento do aeroporto.

1. Reconhecimento das áreas verdes como
elementos de infraestrutura urbana;
2. Manutenção das áreas rurais e unidades de
conservação existentes;
3. Os espaços livres significativos (rurais e
urbanos) no município podem ser ampliados e
qualificados ambientalmente;
4. Campinas - Polo da Região Metropolitana como
referência para as políticas ambientais;
5. Incentivar a implantação de modais alternativos
de baixa emissão de carbono. Ex.: VLT – Veículo
Leve sobre Trilhos.

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS
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DESAFIOS

1. Planejamento ambiental integrado com outras
políticas e planos setoriais;
2. Planejamento ambiental para manutenção das
áreas rurais;
3. Implementação de planos.
4. Definir o Zoneamento Ecológico-econômico para
as áreas de preservação ambiental;

1. Melhorar a gestão e manutenção das áreas
verdes e de lazer. Priorizar as áreas e integrar as
ações;
2. Planejamento ambiental integrado com outras
políticas e planos setoriais;
3. Planejamento ambiental para manutenção das
áreas rurais;
4. Definir cartas de risco para as APP e mananciais;
5. Implementação de planos;
6. Definir o Zoneamento Ecológico-econômico para
as áreas de preservação ambiental;

GRUPO 04
CULTURA, PRESERVAÇÃO E PATRIMÔNIO

PLANO DIRETOR

LUOPS

PLANOS E POLÍTICAS SETORIAIS

PROBLEMAS

1. Museificação e uso apenas cultural dos
edifícios culturais;
2. Loteamentos em lugares indevidos,
prejudicando o patrimônio natural e rural;
3. Dificuldade de expedição de alvarás para
terreiros de candomblé e umbanda (cerca de
400 casas). Dificuldade de enquadramento nas
tipologias atuais.

1. A Política cultural é segregada das demais
políticas;
2. O Centro de convivência, o centro histórico e o
complexo ferroviário são os retratos do descaso da
política cultural de Campinas;
3. Museificação e uso apenas cultural dos edifícios
culturais;
4. Não há lei de incentivo à preservação;
5. Não valoriza o patrimônio existente;
6. Falta de divulgação e comunicação do patrimônio
da cidade;
7. Valorização excessiva de eventos culturais de
entretenimento, em detrimento da cultura como
conhecimento, aprendizado;
8. O Poder público municipal não tem gerência sobre
a área rural;
9. Campinas não tem uma casa adequada da
sinfônica, nem um espaço adequado para se
apresentarem;
10. Dificuldade em acompanhar e fiscalizar todo
patrimônio;
11. Calendário cultural voltado apenas para a
periferia da cidade;
12. Alguns tombamentos não cabem a justificativa;
13. Complexo ferroviário sem projeto para ser
inserido na cidade novamente;
14. A Secretaria de Finanças não aplica a isenção de
IPTU em imóveis tombados;
15. Tempo muito grande para estudos de
tombamento, já impedindo usos dos bens e entorno;
16. Falta divulgação das atividades nos
equipamentos de cultura.
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1. Há carência de conhecimento da espacialização
da cultura e do patrimônio no território.
2. Não há lei de incentivo à preservação;
3. Loteamentos em lugares indevidos, prejudicando
o patrimônio natural e rural;
4. Complexo ferroviário sem projeto para ser
inserido na cidade novamente .
5. O mercado ainda não absorveu o instrumento de
Transferência de Potencial Construtivo;

PLANO DIRETOR

LUOPS

PLANOS E POLÍTICAS SETORIAIS

QUALIDADES

1. Cultura Caipira muito rica em Campinas;
2. A riqueza histórica da cidade.
3. Há núcleos que preservam sua cultura, com
forte patrimônio imaterial, como o caso da Cultura
Afro na Fazenda Roseira, comunidade quilombo,
Fogueteiro, Gargantilha, Carlos Gomes, etc;
4. A Casa de cultura no distrito de Sousas em
parceria com a Unicamp (centralidade).

1. A riqueza histórica da cidade.
2. Há núcleos que preservam sua cultura, com
forte patrimônio imaterial, como o caso da Cultura
Afro na Fazenda Roseira, comunidade quilombo,
Fogueteiro, Gargantilha, Carlos Gomes, etc;
3. A Casa de cultura no distrito de Sousas em
parceria com a Unicamp (centralidade-uso).

1. Cultura Caipira muito rica em Campinas;
2. Cidade de Campinas como forte referência da
cultura na região metropolitana;
3. A riqueza histórica da cidade.
4. Barão Geraldo é muito rica em cultura;
5. Há uma cultura erudita (escolas de formação);
6. Há uma cartilha sobre o patrimônio de Campinas
(educação patrimonial);
7. A Casa de cultura no distrito de Sousas em
parceria com a Unicamp (atividades).

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS
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POTENCIALIDADES

1. Espaço do Complexo Ferroviário com potencial
para o uso cultural necessariamente associado a
outros usos (diversidade de usos);
2. Centro histórico de Campinas com uso constante
(diurno e noturno), respeitando conflitos de
incomodidade;
3. Patrimônio rural.
4. Haverá a construção do novo Teatro Municipal
de Campinas no Parque Ecológico (nova
centralidade metropolitana)
5. Reforma do Centro de Convivência (recuperação
de centralidade existente);
6. Incentivar ao turismo rural (Campinas tem cerca
de 40 fazendas históricas que necessitam de
reconhecimento, preservação e uso);

1. Espaço do Complexo Ferroviário com potencial
para o uso cultural necessariamente associado a
outros usos (diversidade de usos);
2. Centro histórico de Campinas com uso constante
(diurno e noturno), respeitando conflitos de
incomodidade;

1. Patrimônio rural.
2. Campinas é uma das cidades com grande
número de orquestras (municipal, Unicamp,
Sesi, violas), mas sem um lugar digno de se
apresentarem;
3. Incentivar ao turismo rural (Campinas tem cerca
de 40 fazendas históricas que necessitam de
reconhecimento, preservação e uso);

PLANO DIRETOR

LUOPS

PLANOS E POLÍTICAS SETORIAIS

DESAFIOS

1. Articular a política de cultura às demais politicas
setoriais, à politica territorial e à descentralização
administrativa;
2. Incentivar usos diversos (para além dos usos
culturais);
3. Criar um Zoneamento Cultural da cidade;
4. Identificação de centralidades funcionais e
culturais, vinculando-as à gestão descentralizada
(distritos e subprefeituras);
5. LUOS: incluir questão do conforto acústico e uso
compatível com critérios;
6. Estimular equipamentos culturais de
pequeno porte pulverizados pela cidade em
complementação a eventos/equipamentos de
grande impacto urbanístico.

1. Articular a política de cultura às demais politicas
setoriais, à politica territorial e à descentralização
administrativa;
2. Criação de instrumentos para incentivo à
preservação e financiamento do patrimônio;
3. Identificação de centralidades funcionais e
culturais, vinculando-as à gestão descentralizada
(distritos e subprefeituras);
4. Criar uma caravana de reconhecimento da
cultura e do patrimônio em Campinas e dos
possíveis pontos de conflitos entre os diferentes
temas;
5. Formação de público (educação cultural);
6. Ampliação da cultura para a periferia;
7. Democratização da cidade por meio da cultura;
8. Aumentar investimentos em cultura.
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1. Articular a política de cultura às demais politicas
setoriais, à politica territorial e à descentralização
administrativa;
2. Criação de instrumentos para incentivo à
preservação e financiamento do patrimônio;
3. Criar um Zoneamento Cultural da cidade;
4. Identificação de centralidades funcionais e
culturais, vinculando-as à gestão descentralizada
(distritos e subprefeituras);
5. Aplicar o instrumento de Transferência de
Potencial Construtivo, já regulamentado;
6. Os instrumentos de regularização fundiária
poderiam ser utilizados também para a instalação
de equipamentos de cultura na periferia;

GRUPO 05
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PLANO DIRETOR

LUOPS

PLANOS E POLÍTICAS SETORIAIS

PROBLEMAS

1. Custo da terra muito elevado;
2. Vazios urbanos, urbanização dispersa e
fragmentada;
3. O CIATEC é um grande vazio urbano e a falta
de estrutura fundiária e de um plano urbanístico
impacta a implantação de novas atividades;
4. Falta de instrumentos de política econômica e
tributária em apoio a essa diretriz;
5. Invasão de loteamentos e condomínios na área
rural;

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS
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1. Informalidade das atividades econômicas em
função da legislação de uso do solo;
2. LUOS atual encara a indústria apenas no modelo
fordista, indústrias de alta tecnologia não estão
pensadas como tipologia;
3. O CIATEC é um grande vazio urbano e a falta
de estrutura fundiária e de um plano urbanístico
impacta a implantação de novas atividades;
4. Limitação da APA, permite comércio muito
pequeno, com área até 150 m²;
5. Falta de definição do uso e parcelamento
com foco na instalação de empreendimentos ou
atividades que possam funcionar como polo de
desenvolvimento econômico de baixo carbono;
6. Invasão de loteamentos e condomínios na área
rural;

1. Custo da terra muito elevado;
2. Grande desigualdade social;
3. Falta de políticas permanentes de
desenvolvimento econômico, produção, trabalho e
geração de renda com redução da desigualdade
social;
4. Falta de modernização da máquina pública,
desburocratização;
5. Formação da mão-de-obra de caráter técnico;
6. Não existe uma secretaria específica para
gerenciar a área rural.
7. Abandono da área rural de Campinas (lixo,
escolas distantes, etc.). Processo de deterioração;

QUALIDADES

1. Hub logístico (rodoferroviário e aéreo)
2. Localização geográfica, próxima a grandes
centros de consumo

1. Hub logístico (rodoferroviário e aéreo)
2. Grande oferta de serviços de qualidade (saúde e
educação de referência)

1. Hub logístico (rodoferroviário e aéreo)

POTENCIALIDADES

1. Vazios urbanos que permitem o crescimento da
cidade com menor custo de infraestrutura e sem
expansão do perímetro urbano;
2. Área rural para atividades econômicas
associadas ao rural e manutenção das condições
ambientais de qualidade para o município (recursos
hídricos, abastecimento alimentar, etc);

1. Oferta de serviços de saúde e educação.
2. Vazios urbanos que permitem o
crescimento da cidade com menor custo
de infraestrutura e sem expansão do
perímetro urbano;

1. Área rural para atividades econômicas
associadas ao rural e manutenção das condições
ambientais de qualidade para o município (recursos
hídricos, abastecimento alimentar, etc);
2. Conhecimento – ciência e tecnologia, pesquisa,
empreendedorismo.
3. Oferta de serviços de saúde e educação;
4. Produção rural com alta tecnologia em função
dos centros de pesquisa da área;

PLANO DIRETOR

LUOPS

PLANOS E POLÍTICAS SETORIAIS

DESAFIOS

1. Superar as desigualdades sociais com melhor
distribuição de condições urbanas adequadas e
integração das áreas urbanas precárias à cidade e
ao seu desenvolvimento;
2. Legislação que contemple a mescla de usos e o
dinamismo da cidade;
3. Definição do uso e parcelamento com foco na
instalação de empreendimentos ou atividades que
possam funcionar como pólo de desenvolvimento
econômico de baixo carbono;

1. Superar as desigualdades sociais com melhor
distribuição de condições urbanas adequadas e
integração das áreas urbanas precárias à cidade e
ao seu desenvolvimento;
2. Modernização do sistema administrativo, com
incorporação de tecnologia e metodologias que
privilegiem a desburocratização e a construção de
políticas integradas e complementares entre as
secretarias e maior articulação com os agentes de
desenvolvimento – decisão de governo;
3. Identificar áreas de formação que sustentem o
crescimento da atividade econômica;
4. Qualificar os profissionais de nível técnico.
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1. Superar as desigualdades sociais com melhor
distribuição de condições urbanas adequadas e
integração das áreas urbanas precárias à cidade e
ao seu desenvolvimento;
2. Necessidade de definir vocações e diretrizes
claras de desenvolvimento, considerando as
questões ambientais e o contexto metropolitano,
estadual e nacional em que se insere Campinas,
amparadas por políticas de longo prazo;
3. Instituir instrumentos que ajudem na regulação
do preço da terra e na utilização de áreas com
potencial para alavancar o desenvolvimento
(operação urbana, imposto progressivo, etc)
4. Criação de instrumentos de política econômica e
tributária em apoio ao desenvolvimento econômico
de baixo carbono;

3.3. CGP: REUNIÃO 3 (PARTE 2) - OFICINA DE CAPACITAÇÃO 1
Atualização conceitual e princípios para a revisão da LUOS

Esta primeira atividade de capacitação realizouse no dia 17 de Novembro de 2014, no auditório
da Associação Campineira de Imprensa - ACI,
localizada na Rua Barreto Leme, 1479, ao lado
do Paço Municipal, no centro de Campinas, na
segunda parte da terceira reunião da Comissão
Geral Participativa - CGP.

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS
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Dinâmica Proposta
A dinâmica proposta para esta atividade
compreendeu uma aula ilustrada, com mapas,
imagens e desenhos apresentados em projeção,
ministrada pela equipe da FUPAM sobre a
atualização conceitual e princípios para revisão
da LUOS e Plano Diretor, conteúdo apresentado
no capítulo 4 do Produto 02-A (ou o capítulo
referente do P03-A), entregue a SEPLAN/PMC no
final de outubro de 2014. Para o esclarecimento
sobre o conteúdo ministrado verificar o referido
documento.
Na segunda parte da dinâmica, a SEPLAN
complementou a explanação com uma leitura de
Campinas, a partir dos conceitos apresentados na
primeira parte.
Logo após as dinâmicas, propôs-se uma
atividade com os representantes da CGP de
identificação de espaços de qualidade e com
potencialidade de transformação em Campinas,

a partir dos princípios e conceitos trabalhados.
Foi apresentada uma Ficha, para que todas as
contribuições fossem organizadas no mesmo
formato, posteriormente foi enviada por e-mail aos
representantes da CGP, que também deveriam
enviar suas contribuições por e-mail.
A proposta foi bem recebida pela CGP que propôs
o desenvolvimento de versão digital e disponível
para toda a população.
Falas após a capacitação:
Alexandre, representante do CONDEMA na
CGP:
Gostou da proposta e sugeriu compartilhar a
iniciativa de registrar as potencialidades da cidade
para a população como um todo, por meio do site
da prefeitura e também aplicativos.

A partir desta oficina, a IMA em conjunto com a
Seplan desenvolveu um protótipo do aplicativo
destinado à Leitura da Cidade que foi apresentado
à CGP na reunião seguinte, em 1º de dezembro
de 2014, e foi divulgado e disponibilizado à
população no Seminário Novo Plano Diretor de
Campinas, ocorrido no dia 10/12/2014.
O principal objetivo do exercício proposto à
população é a construção de um mapa afetivo de
Campinas, a partir da indicação de cada cidadão,
dos locais de sua preferência na cidade.
O resultado desta oficina e a análise das
contribuições recebidas até 23/02/2015
encontram-se no item 4.3. As fichas com as
contribuições enviadas por e-mail e as recebidas
através do aplicativo encontram-se no item 6.2.

Carolina, diretora de Planejamento/SEPLAN:
Respondeu que esta sugestão já foi aventada na
SEPLAN e que eles estavam consultando o setor
de informática sobre a possibilidade de lançar
esta ficha no site da PMC – Prefeitura Municipal
de Campinas – assim que finalizar a tabulação da
enquete digital.

Oficina do dia 17/11/2014

3.4. CGP: REUNIÃO 4 - OFICINA DE CAPACITAÇÃO 2
LUOS atual, problemas, qualidades e potencialidades

Conforme previsto do Plano e Trabalho, a Fase
2B da participação representativa (capacitação,
sensibilização e escuta) da previa duas reuniões
de sensibilização e escuta (R1 e R2 - 4 horas
cada), sendo uma de apresentação e escuta e
outra com os primeiros retornos da escuta, bem
como duas oficinas de capacitação (C1 e C2 - 4
horas cada).
Relembrando as atividades precedentes,
os últimos encontros, intitulados “Oficina de
Capacitação C1” e “Retorno da Escuta - R2”,
realizaram-se em nos dias 03 e 17 de Novembro
de 2014, no mesmo local e horário. O primeiro
encontro, a reunião de escuta R1, realizou-se no
dia 29 de setembro, na Estação Cultura/FEPASA.
A dinâmica proposta para esta quarta atividade
(Etapa de escuta, oficina de capacitação C2)
compreendeu duas partes. A primeira com uma
explanação pela equipe técnica da FUPAM do
conteúdo da LUOS – Lei de Uso e Ocupação

do Solo de Campinas (Lei 6031/88), conforme
matéria organizada no Capítulo 3 do Produto 2-A.
Em razão do conteúdo muito técnico, complexo
e confuso da lei, foram usados recursos gráficos,
como tabelas, desenhos, imagens aéreas e
imagens de edifícios e lugares da cidade, onde
seja possível a percepção e compreensão
das diversas tipologias urbanas previstas.
Estes infográficos foram acrescidos de uma
análise, ainda preliminar, da espacialização do
zoneamento, ou seja, de como as zonas previstas
na LUOS se dispõem na cidade, onde estão
as áreas com predominância de usos como o
habitacional horizontal ou o habitacional vertical,
os usos mistos, os usos industriais e as zonas
especiais. Na segunda parte, os representantes
escolheram entre os dois subgrupos de debate
propostos, um sobre os usos residenciais e outro
sobre os usos não-residenciais, cujo objetivo era
identificar problemas, qualidades, potencialidades
e/ou desafios relacionados à matéria em pauta,
ou seja, a Lei 6031/88. A metodologia desta
atividade, seus instrumentos e regras valeramse novamente dos princípios e métodos do PES
(Planejamento Estratégico Situacional).
Nos quadros a seguir estão organizados os
debates dos grupos identificando problemas,
qualidades e potencialidades e/ou desafios
identificados pela CGP.

O registro dos relatos integrais das falas dos
participantes encontra-se no Anexo, item 6.1.3.
Por conterem dados pessoais, as listas de
presença não estão publicadas e encontram-se à
disposição para consulta na Seplan.
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Esta atividade, intitulada “Oficina de Capacitação
C2”, quarto encontro com a Comissão Geral
Participativa – CGP, realizou-se no dia 01 de
dezembro de 2014, no auditório da Associação
Campineira de Imprensa - ACI, localizada na Rua
Barreto Leme, 1479, ao lado do Paço Municipal,
no centro de Campinas, das 17h30 às 22h00.

3.4.1. Resumo do debate nos dois subgrupos
USOS NÃO-RESIDENCIAIS (COMÉRCIO/SERVIÇO/INTITUCIONAL E INDUSTRIAL)

USO HABITACIONAL

PROBLEMAS

PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA: REUNIÕES, DEBATES E OFICINAS
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1. A Região do Macro e Praça Capital – Problema – dificuldade de acesso,
região perigosa, região mal localizada para este tipo de uso;
2. Região do Campo Grande, população muito grande com poucos empregos;
3. As rodovias são usadas como avenidas, muito trânsito;
4. LUOS - categorias de uso desatualizadas. Ex. Zona 11, permite serralheria
que gera incomodo e ruído e não permite uma indústria de pequeno porte
menos incômoda como as de tecnologia;
5. A Rod. D.Pedro , no trecho da Zona Norte, é ocupada por condomínios
fechados;
6. Há Z14s na beira de rodovias mas que ainda não foram ocupadas, será que
o preço da terra e a propriedade esta inviabilizando essa indústria?
7. O Distrito industrial tem problemas de regularização fundiária;
8. A Macrozona 9 permitia o industrial em função do entroncamento
rodoferroviário, mas como o zoneamento também permitia habitação, foi
ocupado com habitação e HIS-CDHU e BNH;
9. Marginais das rodovias: problema vai fechar o acesso as Rodovias e entupir
as marginais;
10. O Centro morreu – evasão total à noite e finais de semana;
11. Incomodidade sonora para uso de moradia no Cambuí;
12. PGT Polos Geradores de Tráfego , não mitiga os impactos no trânsito de
grandes usos comerciais, serviços e institucionais;
13. Intervenção do Governo do Estado no desenvolvimento da cidade (ex. eixos
rodoviários e HIS);
14. Dificuldade de regularizar comércio no térreo de habitação vertical.

1. Falta de diversidade de usos e de tipologias nas habitações de interesse
social.
2. As localizações dos empreendimentos de habitação de interesse social
normalmente são em lugares periféricos e desconectados da malha urbana
consolidada concorrendo para um quadro de carência de equipamentos
e serviços públicos. Há uma concentração de conjuntos residenciais do
PMCMV em Z3 e HMV5, que são as áreas onde a terra é mais barata.
3. Uso recorrente da tipologia vertical de prédios para habitação de
interesse social, que não é a realidade que as famílias que irão receber tal
benefício estão acostumadas, afetando as relações de vizinhança e o bom
funcionamento da vida condominial.
4. Falta de integração das diversas secretarias da PMC no planejamento e
gestão de habitação de interesse social – que deveria ser entendida numa
perspectiva multidisciplinar e como uma política urbana.
5. As fachadas de residências e condomínios sempre muradas,
empobrecendo o passeio e a vida nas cidades.
6. Os grandes condomínios residenciais - como o Bassoli e o Abaeté –
impactam de maneira negativa a urbanidade da cidade, como também, os
condomínios fechados.

QUALIDADES

1. A Região do Macro, Praça – qualidade na mistura usos, comercio, serviços;
2. A Dimensão metropolitana dos eixos rodoviários;
3. O Cambuí é um bairro interessante de uso mito;
4. O uso noturno do Cambuí é bom.

1. Há bons exemplos de habitação de interesse social inseridos em áreas
não periféricas e conectadas ao sistema urbano, como é o caso do Jardim
Planalto ou a Vila União.
2. Há uma evolução da tipologia de habitação de interesse social em relação
as tipologias do passado, sobretudo, quanto às áreas mínimas e os padrões
construtivos.

USOS NÃO-RESIDENCIAIS (COMÉRCIO/SERVIÇO/INTITUCIONAL E INDUSTRIAL)

USO HABITACIONAL

QUALIDADES

1. O PMCMV estabelece parâmetros criteriosos de avaliação de
empreendimentos de habitação de interesse social realizada pela Caixa
Econômica Federal.
2. Até 1987 havia uma forma de ocupação de esquinas, chamada de
NC (núcleo comercial), com comércio e serviços em empreendimentos
habitacionais de interesse social, com boa qualidade urbanística.
3. A força dos movimentos populares vem conquistando melhorias
substanciais no PMCMV.
POTENCIALIDADES

1. Possibilidade de pensar os empreendimentos de habitação de interesse
social associados a diferentes tipologias e usos em áreas urbanas não
periféricas integradas a cidade e aos sistemas macro de infraestrutura como:
transporte, serviço, educação, saúde, etc.
2. Os meios legais que a Política de Habitação de Interesse Social oferece
para nortear as empreitadas em relação ao problema da habitação popular.
3. Revisão da tipologia dos empreendimentos das iniciativas privadas,
retomada de tipologias compactas, existentes atualmente no centro de
Campinas como: Kitnets e Lofts.
4. Ecovilas como modelo de comunidade autônoma, desde que respeite às
regras próprias ao parcelamento do solo e os parâmetros urbanísticos.
5. Integrar os núcleos habitacionais com o restante da cidade, com o sistema
de transporte e áreas de lazer.
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1. Estimular a indústria em relação à geração de emprego e emprego próximo a
moradia;
2. Regular sobre a incomodidade gerada e não sobre o tipo de uso;
3. Incentivar a atividade econômica no Campo Grande e Outro Verde, pois a
população é muito grande com poucos empregos na região;
4. Aeroporto, estimular eixo da Rod. Santos Dumont para usos industriais,
atacadista e logística;
5. Rod. D. Pedro – potencial para grandes centros atacadistas, shoppings e
tecnologia. Por isso o CIATEC foi instalado lá. Eixo Norte. Tendência de mais
um eixo de desenvolvimento tecnológico: Samsung, ligando com a tendência
com Jaguariúna;
6. Terreno ao fundo da fazenda do IAC, marginal a D.Pedro, deve ser parcelada
prioritariamente para atividade econômica (comércio, indústria e serviços e
misto) e não condomínios ou loteamentos fechados;
7. Incentivar a mescla de usos na cidade toda;
8. Evitar usos exclusivamente industriais nos eixos rodoviários;
9. Núcleos industriais e atividades terciárias instaladas em relação à
capacidade de acessos, mobilidade e infraestrutura urbana;
10. Utilizar área do aeroporto para serviços de apoio logístico;
11. Identificar vetores de crescimento para levar atividade econômica próximo
da moradia;
12. Compactar a cidade é melhor que espraiar, porém em função da
capacidade de infraestrutura e mobilidade;
13. Incentivar o uso misto na cidade inteira;
14. Promover plantas industriais e atividades diferenciadas, priorizando
atividades ligadas à tecnologia;
15. Revitalização do centro, incentivando usos habitacionais, noturnos e
culturais e melhorias urbanas (iluminação, segurança, mobiliário, patrimônio,
etc).

3.5. CGP: REUNIÕES: 5 E 6 – DEBATE SOBRE A LUOS ATUAL
Problemas, qualidades, potencialidades e desafios

Para debater e validar o conteúdo levantado pelos
subgrupos da CGP – Comissão Geral Participativa – no dia 01 de dezembro de 2014, foram
necessárias mais duas reuniões, não previstas no
Plano de Trabalho. Estas aconteceram nos dias
12 e 26 de fevereiro de 2015, no Salão Vermelho
do Paço Municipal de Campinas e no auditório
da Associação Campineira de Imprensa - ACI,
localizada na Rua Barreto Leme, 1479, ao lado
do Paço Municipal, no centro de Campinas, das
18h00 às 22h00.
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Na primeira parte da reunião houve uma explanação pela equipe da FUPAM sobre o processo
participativo ocorrido em 2014 e os resultados
finais da enquete digital sobre Campinas, assim
como sobre as contribuições, ainda parciais, da
atividade “leituras da cidade”.
Na segunda parte, alguns membros da CGP fizeram a leitura dos apontamentos levantados nos
dois subgrupos de debate. Na quinta reunião, do
dia 12 de fevereiro, foi possível debater somente
o conteúdo circunscrito aos usos residenciais,
ficando o tema sobre os usos não-residenciais
(comércio, serviços, institucional e indústria) para
a reunião do dia 26.
A seguir constam os quadros com a
sistematização do debate.

Sistematização do Debate – Grupo : USOS
RESIDENCIAIS
Quais os principais problemas?
1.
Falta de diversidade de usos e de
tipologias nas habitações de interesse social;
2.
As localizações dos empreendimentos de
habitação de interesse social normalmente são
em lugares periféricos e desconectados da malha
urbana consolidada concorrendo para um quadro
de carência de equipamentos e serviços públicos.
Há uma concentração de conjuntos residenciais
do PMCMV em Z3 e HMV5, que são as áreas
onde a terra é mais barata;
3.
Uso recorrente da tipologia vertical de
prédios para habitação de interesse social, que
não é a realidade que as famílias que irão receber
tal benefício estão acostumadas, afetando as
relações de vizinhança e o bom funcionamento da
vida condominial;
4.
Falta de integração das diversas
secretarias da PMC no planejamento e gestão
de habitação de interesse social – que deveria
ser entendida numa perspectiva multidisciplinar e
como uma política urbana;
5.
As fachadas de residências e
condomínios sempre muradas, empobrecendo o
passeio e a vida nas cidades;
6.
Os grandes condomínios residenciais
- como o Bassoli e o Abaeté – impactam de
maneira negativa a urbanidade da cidade, como
também, os condomínios fechados;
7.
Os parâmetros de urbanização e a forma
urbana das EHIS pode levar a discriminação

da população de baixa renda (sistema viário
subdimensionado, insuficiência de espaços livres,
áreas verdes e equipamentos coletivos);
8.
Não há parâmetros de adensamento
habitacional em condomínios (muitas torres e
unidades em relação à área total do terreno);
9.
Permissão de edificação em glebas;
10.
A ausência de um “banco de terras”
enfraquece o poder público para realizar política
habitacional de interesse social;
11.
O zoneamento de Campinas não favorece
a implantação de EHIS, ao contrário, segrega e
não contribui.
Quais as principais qualidades?
1.
Há bons exemplos de habitação de interesse social inseridos em áreas não periféricas e
conectadas ao sistema urbano, como é o caso do
Jardim Planalto ou a Vila União;
2.
Há uma evolução da tipologia de habitação de interesse social em relação as tipologias
do passado, sobretudo, quanto às áreas mínimas
e os padrões construtivos, acessibilidade, acabamentos, arborização e equipamentos coletivos,
embora apresentem grandes problemas como
política urbana;
3.
O Programa Minha Casa Minha Vida
estabelece parâmetros criteriosos de avaliação
de empreendimentos de habitação de interesse
social realizada pela Caixa Econômica Federal;
(Conflito: conteúdo excluído após o debate)
4.
Até 1987 havia uma forma de ocupação
de esquinas, chamada de NC (núcleo comercial),
com comércio e serviços em empreendimentos
habitacionais de interesse social, com boa

Quais os principais desafios?
1.
Pensar os empreendimentos de habitação
de interesse social associados a diferentes tipologias e usos em áreas urbanas não periféricas
integradas à cidade e aos sistemas macro de infraestrutura como: transporte, serviço, educação,
saúde, etc;
2.
Os meios legais que a Política de Habitação de Interesse Social oferece para nortear as
empreitadas em relação ao problema da habitação popular;
3.
Revisão da tipologia dos empreendimentos das iniciativas privadas, retomada de tipologias compactas, existentes atualmente no centro
de Campinas como: Kitnets e Lofts;
4.
Inserir as ecovilas como modelo de comunidade autônoma, desde que respeite às regras
próprias ao parcelamento do solo e os parâmetros
urbanísticos;
5.
Integrar os núcleos habitacionais com o
restante da cidade, com o sistema de transporte e
áreas de lazer;
6.
Os estudos de adensamento habitacional
devem atender parâmetros de urbanização compatíveis com as demandas estabelecidas;
7.
O lote urbanizado permite construir
relações de vizinhança e comunitárias, além de
maior viabilidade econômica (redução de custos, agilidade nas obras e maior qualidade dos
espaços construídos) para a constituição dos
espaços públicos e da inclusão social;

8.
Incrementar as áreas para EHIS como
contrapartida de empreendimentos imobiliários
(cota de solidariedade, etc);
9.
A atividade de planejamento deve ser
independente dos ciclos de governo. Sugestão:
criar um instituto de planejamento territorial;
10.
Desenvolver tipologias de HIS adequadas
a áreas ambientalmente sensíveis e com declividades mais acentuadas;
11.
O centro da cidade reúne condições para
adensamento e inclusão social, sobretudo, em
imóveis que não cumprem sua função social;
12.
Estabelecer exigências legais para
infraestrutura “verde” – nas escalas urbana e
arquitetônica.
Sistematização do Debate – Grupo : USOS
NÃO-RESIDENCIAIS (COMÉRCIO/SERVIÇO/
INTITUCIONAL E INDUSTRIAL)
Quais os principais problemas?
1. A Região do Macro e Praça Capital – Problema
– dificuldade de acesso, região perigosa, região
mal localizada para este tipo de uso;
2. Região do Campo Grande, população muito
grande com poucos empregos;
3. As rodovias são usadas como avenidas, muito
trânsito;
4. LUOS - categorias de uso desatualizadas. Ex.
Zona 11, permite serralheria que gera incomodo
e ruído e não permite uma indústria de pequeno
porte menos incômoda como as de tecnologia;
5. A Rod. D.Pedro, no trecho da Zona Norte,
é ocupada por condomínios fechados, uso
inadequado para os eixos com vocação

metropolitana;
6.Há Z14s na beira de rodovias mas que ainda
não foram ocupadas, será que o preço da terra e
a propriedade esta inviabilizando essa indústria?
7. O Distrito industrial tem problemas de regularização fundiária;
8. A Macrozona 9 permitia o uso industrial (tem
vocação para este uso) em função do entroncamento rodoferroviário, mas como o zoneamento
também permitia habitação, foi ocupado com
habitação e HIS-CDHU e BNH;
9.Marginais das rodovias: problema vai fechar o
acesso as Rodovias e entupir as marginais;
10. O Centro morreu – evasão total à noite e finais
de semana;
Conflito: o Centro não morreu, tem problemas,
mas há significados históricos e culturais, atividade econômica e por isso é uma área especial
da cidade;
11. Incomodidade sonora para uso de moradia no
Cambuí;
12. PGT - Polos Geradores de Tráfego, não mitiga
os impactos no trânsito de grandes usos comerciais, serviços e institucionais;
13. Intervenção do Governo do Estado no desenvolvimento da cidade (ex. eixos rodoviários e HIS);
14. Dificuldade de regularizar comércio no térreo
de habitação vertical.
15. Os tipos de uso estão desatualizados;
16. As Rodovias Santos Dumont e D. Pedro estão
saturadas, precisa estudar alternativa regional
para desviar o tráfego pesado de logística;
17. Existem atividades irregulares de comércio e
serviços na Nova Campinas e Taquaral;
18. Os parâmetros da LUOS são inflexíveis,
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qualidade urbanística;
5.
A força dos movimentos populares vem
conquistando melhorias substanciais no PMCMV.
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rígidos e pré-determinados;
19. No Cambuí há muita dificuldade na emissão
de alvarás. Por que os bares e restaurantes não
podem usar a calçada?
20. As tipologias definidas pela LUOS atual são
boas ou não?
21. Tem que passar uma borracha na LUOS.
Tem que acabar com a ideia de “porte”, pois se o
empreendimento quiser crescer ele não pode. A
LUOS está invertida (regula o que pode, deveria
regular o que não pode);
22. Precisamos parar de achar que a indústria
traz muito empregos, hoje não é mais assim. Um
shopping, por exemplo, gera mais postos de trabalho que muitas indústrias;
23. A classificação da atividade não leva em conta
o processo produtivo, como exemplo foi citado o
caso de uma fábrica de colchões. Há algumas que
fabricam a espuma e outras não. A fabricação de
espuma é altamente poluente, mas a montagem
dos colchões não;
24. O Limite de porte dos usos não-residenciais
impedem o desenvolvimento econômico;
25. O pior para o planejamento urbano é implantar
lotes para venda, pois demora muito para ocupar;
26. Não dá para aprovar somente a implantação
de casas, sem praça, parque, comercio, escola,
posto de saúde, etc;
27. Produção rural: a transmissão de conhecimento de pai pra filho acabou. Então o que será das
áreas rurais?
28. Os lotes grandes e as casas grandes são
cada vez menos viáveis, pois são muito caros e
as famílias estão menores hoje (a maioria tem
apenas um filho);
29. Há loteamentos irregulares saindo em Joaquim Egídio, a área mais sensível ambientalmente

de Campinas;
30. Diferença de zonas no Cambuí gera prelos diferentes da terra e viabiliza ou não sua ocupação;
31. As obras de utilidade pública não seguem o
zoneamento (hospitais, HIS, dutos, linhões);
32. Igreja e escola podem se instalar ao lado de
um posto de gasolina (concentração de pessoas
em áreas de risco);
33. Conflito entre indústria e atividade, indústria e
serviços;
34. Obras de grande porte de infraestrutura
recebem apenas certidão de uso, passando por
cima do planejamento do município;
Quais as principais qualidades?
1. A Região do Macro, Praça – qualidade na mistura usos, comercio, serviços;
2. A Dimensão metropolitana dos eixos rodoviários;
3. O Cambuí é um bairro interessante de uso mito;
4. O uso noturno do Cambuí é bom.
Quais os principais desafios?
1. Estimular a indústria em relação à geração de
emprego e emprego próximo a moradia;
2. Regular sobre a incomodidade gerada e não
sobre o tipo de uso;
3. Incentivar a atividade econômica no Campo
Grande e Outro Verde, pois a população é muito
grande com poucos empregos na região;
4. Aeroporto, estimular eixo da Rod. Santos Dumont para usos industriais, atacadista e logística;
5. Rod. D. Pedro – potencial para grandes centros
atacadistas, shoppings e tecnologia. Por isso o
CIATEC foi instalado lá. Eixo Norte. Tendencia de
Mais um eixo de desenvolvimento tecnológico:
Samsung, ligando com a tendência com

Jaguariúna;
7. Terreno ao fundo da fazenda do IAC, marginal
a D.Pedro, deve ser parcelada prioritariamente
para atividade econômica (comércio, indústria e
serviços e misto) e não condomínios ou loteamentos fechados;
8. Incentivar a mescla de usos na cidade toda;
9. Evitar usos exclusivamente industriais nos eixos
rodoviários;
10. Núcleos industriais e atividades terciárias
instaladas em relação à capacidade de acessos,
mobilidade e infraestrutura urbana (aplicar o EIV);
11. Utilizar área do aeroporto para serviços de
apoio logístico;
12. Identificar vetores de crescimento para levar
atividade econômica próximo da moradia;
13. Compactar a cidade é melhor que espraiar,
porém em função da capacidade de infraestrutura
e mobilidade;
14. Promover plantas industriais e atividades
diferenciadas, priorizando atividades ligadas à
tecnologia;
15. Revitalização do centro, incentivando usos
habitacionais, noturnos e culturais e melhorias
urbanas (iluminação, segurança, mobiliário, patrimônio, etc);
16. Estabelecer parâmetros para um zoneamento
rural - econômico e um zoneamento econômico –
social, especialmente para a APA;
17. O Plano de Manejo da APA deve prever diversidade social e de usos;
18. A partir da nova marginal D. Pedro criar diretrizes para melhorar o acesso à cidade (atrelado
ao problema 1 do Makro e Praça Capital);
19. Região do Campo Grande: levar zona 3 com
CSE e demarcar Z 14 para instalação do uso
industrial (atrelado ao problema 2);

31. Focar em incentivos e soluções diversas e
personalizadas levando em consideração a particularidade para cada região da cidade;
32. Definir parâmetros para mitigar o ruído de
bares e restaurantes, no Centro e Cambuí, por
exemplo;
33. Prever incentivos para desocupação de
camelôs nas ruas do Centro;
34. ver incentivos culturais para melhorar os usos
no Centro;
35. Prever uso misto no lote;
36. Não atribuir aos vazios urbanos uma diretriz e
parâmetros muito rígidos;
37. Descentralizar as atividades na cidade para
que os deslocamentos sejam menores, como por
exemplo, ter usos culturais, teatros, mercados,
serviços próximos às moradias;
38. Incentivar o pertencimento do cidadão à localidade dele – permanência da identidade cultural;
39. Flexibilidade no uso para gerar complementariedades;
40. Introduzir na lei parâmetros para avaliar o
processo produtivo;
41. Introduzir o conceito de produção artesanal;
42. Pensar na questão residencial desde o parcelamento do solo;
43. Prefeitura poderia ter locais, espalhados na cidade, para alocar o comercio “informal” , camelôs,
a exemplo de como funcionam os mercados;
44. Aeroporto: tratar o impacto das demandas por
áreas comerciais e de logística na definição das
possibilidades de uso e ocupação da nova LUOPS;
45. Buscar referências nos modelos dos EUA e
Alemanha, para diretrizes de projeto, específicas
para cada local, cidade policêntrica, sustentabilidade do processo. O desafio é o projeto é definir o

uso e ocupação do solo por meio da concepção
urbanística e arquitetônica;
46. Criar a possibilidade do empreendedor comprar sua extensão de porte;
47. O tamanho do terreno pode definir o porte da
atividade econômica não-residencial;
48. Liberar as avenidas e ruas principais para o
comércio, serviços, usos não-residenciais;
49. Temos que pensar na cidade que queremos e
viabilizar a cidade que podemos !
50. Temos que aprender com a sociabilidade das
áreas informais, como por exemplo nas favelas;
51. Microempreendedor: viabilizar que as atividades econômicas possam acontecer nas
residências – uso misto;
52. Zoneamento integrado econômico – pensar,
via projetos, qual a estrutura de uso e ocupação
do solo integrando vários usos.
53. Diferenciar a zona urbana da zona rural ;
54. Compatibilizar os problemas 1, 3, 5 e 9 (a
respeito das Rodovias) com os desafios 7, 9 e 10.
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20. Plano de Mobilidade: desenvolver estudos
para melhorar a mobilidade e impedir que as marginais da D. Pedro fiquem esgotadas (atrelado ao
problema 3);
21. Manter Z11 em corredores e permitir em
avenidas e futuras avenidas dos bairros, com
usos mais impactantes nos corredores e menos
impactantes no interior dos bairros (atrelado ao
item 4 dos problemas);
22. Nova legislação precisa pensar a preservação
de áreas que tem referências históricas e culturais
para a cidade (modelos de implantação de loteamentos de determinadas décadas);
23. Conflito: Definir melhor o que seria incomodidade e poluição do ponto de vista de critérios
(ruído, impacto no tráfego, vibração, etc).
24. Tratar o PGT dentro de um contexto mais amplo, mais urbano, do que apenas dentro do lote;
25. Rever zoneamento para expandir Z3 CSE na
Nova Campinas (para além da Av. Marcondes
Machado) e Taquaral;
26. Região da Vida Nova (Z11 e Z3) proposta
levar Z14, criar incentivos para isso. Bassoli, Ouro
Verde e Itajaí: permitir Z 14 também e comércio;
27. Rever o zoneamento Rural: Pedra Branca,
Sousas, Joaquim Egidio e Barão Geraldo: manter
a vocação, mas permitir atividades que já acontecem lá;
28. Campo Grande, Friburgo e Fogueteiro: permitir comercialização (não levar industrias);
29. EIV: discutir em conjunto com o COMDEMA,
Plano Diretor e LUOPs;
30. Migrar para uma política de agregação do uso
da terra, qualidade do uso e contemplar soluções
de desenhos urbanos ideais, considerando usos
mistos. Buscar soluções que funcionem dentro
dos parâmetros de projeto;

Foram identificados e debatidos os seguintes conflitos:

USOS RESIDENCIAIS

QUALIDADES
O Programa Minha Casa Minha Vida estabelece parâmetros criteriosos de avaliação de empreendimentos de habitação de interesse social realizada pela Caixa
Econômica Federal;

Conflito: O referido item foi excluído após manifestação de discordância em
relação ao seu conteúdo. O representante João Verde (CONDEPACC, GRUPO REVISOR e AREA) apontou críticas aos parâmetros estabelecidos pelo
Programa MCMV. Carolina, Diretora da SEPLAN, esclareceu que o grupo
havia identificado um avanço do programa com relação à tipologia, acessibilidade, acabamentos, etc, (Portaria do Ministério das Cidades) embora ainda
não opere com parâmetros ideais. Após o debate, a CGP achou melhor excluir
o item.
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USOS NÃO-RESIDENCIAIS

PROBLEMAS
O Centro morreu – evasão total à noite e finais de semana;
Conflito: Foi observado que o Centro não morreu, tem problemas, mas há significados históricos e culturais, atividade econômica e por isso é uma área especial
da cidade. A CGP concordou com a nova consideração sobre o Centro de Campinas.

DESAFIOS
Conflito: Definir melhor o que seria incomodidade e poluição do ponto de vista
de critérios (ruído, impacto no tráfego, vibração, etc).
Não houve discordância de conteúdo, apenas de ordem conceitual. A técnica
da FUPAM, Vanessa Bello, fez um esclarecimento a respeito da abrangência
do conceito de incomodidade, onde poluição estaria dentro do que se compreende por incomodidade. A representante da Secretaria do Verde, Isadora,
alegou que a secretaria não compreendia desta forma. A CGP resolveu que seria necessário um debate e aprofundamento posterior, na etapa de propostas.

4.0 PARTICIPAÇÃO DIRETA:
PROCESSO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1. DEBATE COM AS UNIVERSIDADES
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Integrando as atividades da etapa da participação
social está a “escuta” das universidades. O objetivo
dessa etapa foi agregar as informações deste tão
importante grupo social, considerando as
contribuições de professores, pesquisadores,
graduandos e pós-graduandos que se dedicam
a estudar a temática da legislação urbanística de
Campinas e do desenvolvimento urbano das
cidades.
A atividade foi realizada no dia 08 de setembro de
2014, na FAU PUCCAMPINAS – Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas – das 9h as 12h30. A
atividade ocorreu durante a Semana Integrada do
CEATEC (Centro de Ciências Exatas, Ambientais
e de Tecnologia da PUCC), momento em que as
aulas foram suspensas para a reunião de diversos
cursos em seminários e palestras. A participação
foi estendida a UNICAMP, importante universidade
de Campinas, visando ampliar a interlocução com
o setor de pesquisa e formação superior da cidade.
Dinâmica Proposta
As dinâmicas de participação propostas para todo
o processo participativo visam extrair e
sistematizar, de forma organizada, as percepções
e contribuições do grupo, valendo-se da
metodologia e instrumental referenciados no

sistema do Planejamento Estratégico Situacional
(PES), com foco em visão. Este processo é
fundamental para construir, paulatinamente, uma
visão pactuada entre a administração municipal e
a sociedade, a respeito dos problemas,
qualidades, desafios, soluções e metas para o
desenvolvimento sustentável da cidade.
A dinâmica proposta especificamente para esta
atividade compreendeu uma breve explanação
da equipe da FUPAM/SEPLAN sobre o objeto de
estudo, a metodologia e o cronograma dos
trabalhos que foram desenvolvidos e principais
questões acerca da legislação urbanística de
Campinas.
Em seguida, iniciou-se a dinâmica de participação
baseada no PES:
4. Os participantes foram divididos em grupos,
conforme o número de participantes;
5. Cada grupo respondeu as questões disponíveis
na página 69 com o objetivo de construir o quadro
do cenário atual e do cenário desejado;
6. Ao final, cada grupo apresentou suas opiniões
e prioridades a fim de socializar as percepções de
todos e registrar os consensos, conflitos, cenários
e desafios identificados.

4.1.1. Sistematização do debate nos subgrupos

Moderação:
Laura Bueno (FAU PUCC)
Relatores:
Júlia Gouvêa (FUPAM/ Piratininga)
Yuri Bucaretchi (estagiário FUPAM/FAUPUCC)
PARTICIPANTES: 7

Segmento

Nome

Formação/Instituição

Conselho

Instituições de Classe,
Universidade, ONGs

Mariana Kamada

Ex-Aluna FAU-PUCCamp

Ana Maura Pain

Ex-Aluna FAU-PUCCamp

Fábio Muzetti

Diretor e Professor FAUPuccamp

Laura Bueno

Professora FAU-Puccamp
e coordenadora da pósgraduação em urbanismo

Marcela Moreira

Conselheira do CONDEMA CONDEMA
e ex-vereadora de
Campinas pelo PSOL

Ernestina Gomes de Oliveira

Conselheira do
CONCIDADE

CONCIDADE

?

Conselheira do
CONGEAPA *

CONGEAPA
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Registro Fotográfico da Atividade

Relatoria da atividade

PARTICIPAÇÃO DIRETA: PROCESSO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

68

A atividade iniciou com uma breve explanação
da equipe FUPAM sobre o escopo do trabalho,
metodologias, cronograma e sobre a atividade
proposta. A atividade contou com a presença de
cerca de 60 pessoas, em sua maioria professores,
alunos e ex-alunos da FAU PUCC e
representantes de conselhos e movimentos
sociais de Campinas. Houve um extenso período
aberto a perguntas e debate sobre a proposta do
Plano de Trabalho, sobretudo referente ao
processo de participação social, debate
capitaneado pelos representantes dos
conselhos que estavam presentes. Esta
primeira parte estendeu-se mais que o previsto e,
em função do adiantado da hora, poucos
permaneceram para o debate nos grupos de
trabalho. Cerca de 30 pessoas participaram do
debate nos grupos, sistematizado a seguir.

CENÁRIO ATUAL
SOBRE A CIDADE DE CAMPINAS

1. Destruição/ocupação das áreas rurais e de
preservação ambiental;
2. Imobilidade urbana;
3. Segregação socioespacial.
Outros:
•
Impacto ambiental da expansão de
Viracopos;
•
Cidade fragmentada;
•
Falta de identidade;
•
Abandono do centro pelo poder público;
•
Avanço da urbanização descontrolada;
•
Sobrecarga nas rodovias;
•
A gestão não contempla o interesse
público;
•
Não há controle sobre a iniciativa privada.
Quais as principais qualidades da cidade?
1. Referência na área de tecnologia, pesquisa,
educação e saúde;
2. Arborização ainda considerável em bairros da
MZ4 e Barão Geraldo;
3. Cidade bonita com patrimônio arquitetônico
interessante.
Quais as principais potencialidades da cidade?

1. Boa oferta de espaços livres;
2. Viracopos pode gerar recursos para a cidade;
3. Localização geográfica.

CENÁRIO ATUAL

CENÁRIO DESEJADO

Quais os principais problemas da legislação
urbanística de Campinas?

Qual o cenário desejado para uma cidade melhor
nos próximos 20 anos?

Para cada problema aponte um desafio.*
1. Cidade com identidade;
2. Ampliar a cobertura verde;
3. Transporte de massa composto por diferentes
modais e interligado em rede.
Outros:
•
Universalização do acesso ao
saneamento básico, recuperação de córregos
e matas ciliares;
•
Relacionar densidade construtiva e
habitacional;
•
Reduzir fiação aérea.

SOBRE A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

1. Lei arcaica. Falta de critérios e de
transparência;
2. Macrozona 4 é superdimensionada. As
macrozonas não traduzem as complexidades
espaciais dos territórios que contemplam;
3. A lei não cumpre o objetivo de proteger a APA.
Outros:
•
•

Não há proposta de desenho urbano.
Não há transparência nos licenciamentos

Quais as principais qualidades da legislação
urbanística de Campinas?
Não foram identificadas pelo grupo
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Quais os principais problemas da cidade?

SUBGRUPO 02

Segmento

Nome

Formação/Instituição

Instituições de Classe,
Universidade, ONGs

Maria Amélia D. F. Leite

Professora FAU-PUCCamp

Norma Reggiani

Professora FAU-PUCCamp

João Luiz

Advogado / Aluno PósGraduação FAU-PUCCamp

Daniel Ribeiro

Aluno do 4º ano FAUPUCCamp

Francisco Giliardi

Aluno do 4º ano FAUPUCCamp

Guilherme Oliveira

Aluno do 4º ano FAUPUCCamp

Samuel Mantovani

Aluno do 4º ano FAUPUCCamp

Luísa Trevisan

Aluna do 5º ano FAUPUCCamp

Priscila Gavião

Ex-Aluna FAU-PUCCamp

Beatriz Brandão

Professora FAU-PUCCamp

Noemie Neli Nahum

Professora FAU-PUCCamp

Caio Ferreira

Professor e Coordenador
Pedagógico FAU-PUCCamp

Bárbara C. Ghirello

Aluna do 5º ano FAUPUCCamp

Moderação:
Vanessa Figueiredo (FAU PUCC / FUPAM)
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Relatores:
Marlon Longo (FUPAM/ Piratininga)
Yannick Zanetti (estagiário FUPAM/FAUPUCC)
PARTICIPANTES: 14

PMC

Rafaella Violato

Conselho

SEPLAN

CENÁRIO ATUAL
SOBRE A CIDADE DE CAMPINAS
Quais as principais qualidades da cidade?

1. Mobilidade e transporte público;
2. Recursos hídricos – fontes de abastecimento
de água;
3. Desigualdade socioespacial.

1. Polo Tecnológico e universidades;
2. Capacidade técnica instalada (recursos
humanos);
3. Localização privilegiada e acessível
(entroncamento viário, rodovias e Viracopos).

Outros:
•
Cidade dispersa e baixa densidade;
•
Condomínios fechados impedindo a
fluidez da cidade (capilaridade viária);
•
Infraestrutura precária em algumas partes
da cidade;
•
Vazios demográficos;
•
Sistema de transporte baseado em um
modelo rodoviarista;
•
Dificuldade na locomoção ao centro da
cidade;
•
Sistema rádio concêntrico mal elaborado;
•
Gestão dos resíduos sólidos;
•
Falta de uso dos espaços públicos;
•
Gestão entre os municípios da RMC;
•
Carência educacional, principalmente em
conscientização social, política e ambiental;
•
Desvalorização dos patrimônios culturais
e materiais da cidade;
•
Falta de voz ativa da população;
•
Dificuldade de acesso à informações da
prefeitura.

Outros:
•
•
•

Pujança econômica;
Topografia agradável;
Área da saúde.

Quais as principais potencialidades da cidade?
1. Aeroporto Viracopos;
2. Novas formas de matriz energética (eólica e
solar);
3. Vazios urbanos.
Outros:
•
Condição bioclimática, com radiação solar
pouco usual;
•
Diversidade cultural da população;
•
Topografia agradável;
•
Localização – condição estratégica de
conexões via solo;
•
Situação econômica financeira do

município;
•
Relação entre área urbana e rural;
•
Extensão territorial;
•
Tradição cultural da cidade – Instituto
Agronômico de Campinas.
CENÁRIO DESEJADO
Qual o cenário desejado para uma cidade melhor
nos próximos 20 anos?

Para cada problema aponte um desafio.*
1. Transporte coletivo de média capacidade (curto
e médio prazo) e metrô (longo prazo);
2. Horários diferentes de jornada de trabalho
(gestão); Reestruturação do traçado viário;
3. Tornar a cidade mais compacta: resolver a
dispersão urbana da cidade, os urbanos isolados,
vazios e questões ligadas às áreas rurais;
4. Política de incentivo à reciclagem.
SOBRE A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
CENÁRIO ATUAL
Quais os principais problemas da legislação
urbanística de Campinas?
1. Complexidade e confusão da legislação
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Quais os principais problemas da cidade?

urbanística e edilícia;
2. Incoerência da regionalização territorial
(Planejamento e gestão);
3. Algumas macrozonas não refletem as
característica e potencialidades do território
(aparente desatualização).
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Outros:
•
Desarticulação interna da gestão (setores
da PMC);
•
Não representatividade das instâncias de
participação (conselhos);
•
Falta de orientaçao do mercado
imobiliário.
Quais as principais qualidades da legislação
urbanística de Campinas?
Não foram identificadas pelo grupo
CENÁRIO DESEJADO
Qual o cenário desejado para melhorar a
legislação?

Para cada problema aponte um desafio.*
1. Deixar a legislação mais simples, objetiva e
sem sobreposições;

2. Rever o conceito de macrozonas e critérios
para a delimitação;
3. Elaboração de Planos de Bairro.
Outros:
•
Criar incentivos para viabilizar a política
urbana;
•
Criar instâncias de participação
representativas e deliberativas.

Nome

Formação/Instituição

Conselho

Instituições de Classe,
Universidade, ONGs

Thais Franceschini

Ex-Aluna FAU-PUCCamp

Casa Alta Construções

Gabrielle Antunes
Bonganha

Ex-Aluna FAU-PUCCamp

Casa Alta Construções

Relator:
Fabio Landucci (estagiário FUPAM/FAUPUCC)

Thais Paulino Rodrigues

Ex-Aluna FAU-PUCCamp

Casa Alta Construções

Camila Rossi

Ex-Aluna FAU-PUCCamp

PARTICIPANTES: 5

Daniele Pavan

Ex-Aluna FAU-PUCCamp

Moderação:
Renata Semim (FUPAM/Piratininga)

Observação: O debate construído pelo grupo 3 não representa a opinião do setor das universidades, visto que
não estava presente neste grupo nenhum professor, aluno ou pesquisador ligado atualmente às universidades.
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SUBGRUPO 03

CENÁRIO ATUAL
SOBRE A CIDADE DE CAMPINAS
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Quais os principais problemas da cidade?

Para cada problema aponte um desafio.*

CENÁRIO DESEJADO

1. Sistema de transporte público desassociado da
lógica da malha viária (só atuam nas radias);
2. Requalificação de áreas verdes e vazios
urbanos;
3. Déficit habitacional.

1. Reestruturação das linhas de transporte público
a partir da malha viária (atuando também nas
rótulas).
2. Requalificação dos rios inseridos na malha
urbana através de um sistema de parques lineares
conectados entre si e a equipamentos e grandes
parques já existentes.
3. Solução do déficit Habitacional através
da ocupação de vazios urbanos e imóveis
abandonados, principalmente na área central,
gerando consequentemente uma variação do tipo
do uso do solo.

Qual o cenário desejado para melhorar a
legislação?

Outros:
•
Conurbação urbana com outros distritos.
•
Cidade espraiada.
Quais as principais qualidades da cidade?
1. Possui um importante polo tecnológico e
educacional;
2. Preservação dos patrimônios históricos da
cidade;
3. Preservação da área ambiental A.P.A.
Quais as principais potencialidades da cidade?
1. Muitos empreendimentos imobiliários em curso.
2. Mercado aquecido.
CENÁRIO DESEJADO
Qual o cenário desejado para uma cidade melhor
nos próximos 20 anos?

SOBRE A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
CENÁRIO ATUAL
Quais os principais problemas da legislação
urbanística de Campinas?
1. Setorização do uso do solo.
2. Zoneamento confuso e arbitrário.
3. Dificuldade de interpretação, ambiguidade.
Quais as principais qualidades da legislação
urbanística de Campinas?
1. Cumprimento da Lei Ambiental para A.P.A.

Para cada problema aponte um desafio.*
Não foram identificados pelo grupo.

4.2. ENQUETE DIGITAL - DIRETA E DISSERTATIVA: TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS
RESULTADOS

municipal Juventude Conectada; chamadas no
Portal da PMC; envio de mensagens via mailling,
inserções na Rádio Educativa; banners em
diversos pontos da cidade.
Segue em anexo, no ítem 6.3 desse relatório,
fotos dos cartazes, banners, filipetas e dos locais
onde foram afixados os banners.
Segue abaixo a transcrição do texto publicado
no site da Prefeitura Municipal de Campinas, em
27/10/2014.
“Ajude a pensar a cidade que queremos!” Este é
o chamado para a participação da sociedade no
processo de revisão da legislação urbanística do
Município. A enquete digital, disponível no
endereço: http://campinas.sp.gov.br/ajudeapensar
, permite que o cidadão indique os principais
problemas e qualidades, bem como seus desejos
para a construção de uma cidade melhor e com
mais qualidade de vida.
O questionário ficará no ar até o dia 30 de novembro, e a expectativa da equipe técnica que
coordena esse processo, é receber milhares de
contribuições. O secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, Fernando Pupo,
convoca todos os segmentos da sociedade a
participar dessa etapa da revisão da Lei de Uso e
Ocupação do Solo (LUOS), que também
fornecerá subsídios para a revisão do Plano

Diretor do Município.
“Queremos o envolvimento de toda a sociedade e
estamos divulgando esse processo nas diferentes
regiões da cidade, com distribuição de material
informativo nas unidades públicas, nas escolas e
universidades, para as entidades de classe,
conselhos municipais, redes sociais. Enfim,
queremos que todos participem dando sua
contribuição”, relata.
A Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Plano
Diretor são as principais ferramentas de
planejamento que orientam o desenvolvimento
da cidade e organizam as atividades urbanas no
território - comércio, serviços, indústria, moradia,
lazer e transporte - tendo em vista sua melhor
distribuição, funcionamento, eficácia e a qualidade
de vida do cidadão.
A revisão da LUOS é uma das etapas para a
atualização do Plano Diretor que, de acordo com
o Estatuto da Cidade, deve ser revisto a cada dez
anos.
“Essas leis devem ser elaboradas com a
participação da sociedade, pois elas definem o
projeto de cidade que queremos, e esse é um
momento especial para que a população se
manifeste e aponte quais são seus anseios para a
Campinas do futuro”, reforça o secretário”.
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Com o objetivo de ampliar as formas de
participação e escuta da sociedade, foi realizada
a enquete digital territorializada, já introduzida no
capítulo 1, ítem 1.1. A enquete digital foi
organizada de forma a identificar informações por
região da cidade, com recorte territorial baseado
nas divisões administrativas de Distritos, ARs –
Administrações Regionais e bairros.
Primeiramente identifica-se o perfil de faixa etária,
renda e escolaridade daqueles que a
responderam. Depois, por meio de cinco
perguntas diretas, identificam-se os três principais
problemas e qualidades da cidade e dos bairros,
tabulados por ARs e Distritos. Para a cidade se
pergunta ainda quais são os três principais
desejos para transformar Campinas numa cidade
melhor. Além disso, houve um espaço extra para
que o munícipe pudesse registrar opiniões de
forma dissertativa sobre cinco temas: mobilidade,
habitação, espaços livres, desenvolvimento
econômico e cultura.
A enquete digital foi divulgada por diversos meios:
afixação de cartazes e distribuição de filipetas no
Paço Municipal, em faculdades e universidades,
nas escolas, postos de saúde, centro de
assistência social, postos de atendimento móvel
do Procon e outros locais de atendimento ao
público da Prefeitura Municipal; afixação de
cartazes nos ônibus urbanos; palestra e
treinamento com os participantes do programa

Balanço geral da enquete digital direta
A enquete esteve disponível no site da Prefeitura
Municipal de Campinas entre 17 de setembro e 30
de novembro de 2014.
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Responderam a enquete digital direta 2.948
cidadãos campineiros, número que representa
0,28 % da população da cidade (1.080.113
habitantes. IBGE, Censo, 2010). É importante
ressaltar que houve participação de todas as
regiões da cidade, de todos os distritos e
administrações regionais. O modelo do
questionário da enquete digital direta encontra-se
no ítem 6.4 desse relatório.

Constata-se a grande participação do vetor
Centro-Norte que reuniu exatos 50% dos
questionários enviados, com destaque para a
vultosa participação do Distrito de Barão Geraldo,
que somou 567 respostas, 19,2% do total, seguido
pela AR 01 (com maior participação do Centro,
Cambuí e Bosque), com 390 respostas (13,3 %),
pela AR 03 (com maior contribuição do bairro
Mansões Santo Antônio, Jd. Santa Genebra,
Bonfim e Pq. Taquaral), com 280 (9,5%) e pela
AR 04 (com destaque para a participação do Jd.
Chapadão, São Marcos, Bonfim e Botafogo) com
236 (8%) contribuições, conforme mostram os
gráficos a seguir.

Gráfico 1: Número de questionários respondidos por Administrações Regionais e Distritos. Fonte: PMC/
SEPLAN.
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Gráfico 1: Tabulação do número de questionários respondidos por Macrorregião, Distrito ou AR e bairros.

PARTICIPAÇÃO DIRETA: PROCESSO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Obs. Para a tabulação e análise dos questionários
a AR 2 foi considerada integralmente na
Macrorregião Centro, assim como a AR 10 foi
considerada integralmente na Macrorregião Sul.
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Imagem 1: Mapa das Macrorregiões de Campinas e Administrações Regionais. Fonte: FUPAM/PMC/SEPLAN, 2014.

Macrorregião Norte – Distrito de Barão Geraldo, Distrito de Nova Aparecida, AR 04, AR 11.
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Gráfico 2: Tabulação do número de questionários respondidos no Distrito de Barão Geraldo. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.
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Gráfico 3: Tabulação do número de questionários respondidos no Distrito de Nova Aparecida. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.

Gráfico 4: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 04. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.
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Gráfico 5: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 11. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.

Macrorregião Centro – AR 01, AR 02, AR 03,

Gráfico 6: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 1. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.

PARTICIPAÇÃO DIRETA: PROCESSO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

83

PARTICIPAÇÃO DIRETA: PROCESSO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

84

Gráfico 7: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 2. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.
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Gráfico 8: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 3. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.

Macrorregião Leste – Distrito de Sousas, Distrito de Joaquim Egídio, AR 14.
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Gráfico 9: Tabulação do número de questionários respondidos no Distrito de Sousas. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.

Gráfico 10: Tabulação do número de questionários respondidos no Distrito de Sousas. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.
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Gráfico 11: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 14. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.

Macrorregião Sul – AR 06, AR 08, AR 09, AR 10.

Gráfico 12: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 6. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.
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Gráfico 13: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 8. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.

Gráfico 14: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 9. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.
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Gráfico 15: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 10. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.

Macrorregião Sudoeste – AR 07, AR 12.
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Gráfico 16: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 7. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.
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Gráfico 17: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 12. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.
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Macrorregião Noroeste – AR 05, AR 13.

Gráfico 18: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 5. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.
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Gráfico 19: Tabulação do número de questionários respondidos na AR 13. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.
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4.2.1. Análise de resultados para a cidade de Campinas
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Gráfico 20: Perfil de faixa etária do total do total de
munícipes que responderam a enquete digital. Fonte:
PMC/SEPLAN, 2014.
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Gráfico 21: Perfil de escolaridade do total de munícipes
que responderam a enquete digital. Fonte: PMC/
SEPLAN, 2014.
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Gráfico 22: Perfil de renda familiar do total de munícipes que responderam a
enquete digital. Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.
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Verificamos que o perfil da população de
Campinas que respondeu a enquete digital
concentra-se na faixa etária adulta (88,6%), entre
19 e 59 anos; em sua maioria com ensino superior
completo (48,4%), seguido por pós-graduação
completa (24,5%) e ensino médio (23,2%); com
renda familiar acima de 3 salários mínimos, sendo
27,9% na faixa acima de 10 salários mínimos,
seguido de 27,1% da faixa entre 6 e 10 salários
mínimos, de 26,1% na faixa entre 3 e 6 salários
mínimos, e 18,9% abaixo de 3 salários mínimos,
conforme ilustram os gráficos a seguir.

1.600
O transporte coletivo não é eficiente e confortável.
O trânsito ruim e há congestionamentos.

1.400

A cidade é insegura e violenta.

1.351

A moradia é cara.

1.241

Demora muito para ir de um lugar ao outro da cidade.

1.200

Faltam ciclovias.
Faltam lugares para atividade cultural (teatro, exposição,
etc).

1.056

Faltam equipamentos de saúde (postos de saúde,
hospitais, etc).

1.000

O centro da cidade vem piorando.
Falta transporte coletivo.

98

Faltam boas calçadas para caminhar.
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800

Faltam equipamentos de educação (creches e escolas).
Faltam praças e parques públicos para atividade de lazer
e esporte.

600

605

As praças e parques públicos estão abandonados.

559

532

A moradia está longe do trabalho.

507

Os prédios históricos estão sem manutenção.

431423

Há condomínios fechados dificultando a mobilidade
urbana, o acesso aos espaços públicos e criando muros
extensos que deixam a rua vazia e insegura.
Faltam outros centros comerciais mais perto de cada
comunidade, além do centro principal.

400
338

315
237

200

Falta trabalho ou emprego.

213
182

167

140

Há bairros residenciais com pouca atividade comercial.

123115

Caracterização dos problemas, qualidades
e desejos para transformar Campinas numa
cidade melhor
Dentre os principais problemas identificados
pelos munícipes despontam aqueles ligados ao
transporte coletivo e ao trânsito ruim, seguido da
insegurança e violência urbanas, como mostram o
gráfico ao lado e a tabela na página seguinte.
É relevante destacar que a maioria aponta a
ineficiência e falta de conforto do transporte
coletivo em relação à falta de linhas de ônibus.
Um segundo grupo de problemas reúne o alto
preço das moradias, a demora em ir de um lugar
a outro na cidade, intimamente ligada ao
trânsito ruim, mas sobretudo à dispersão
urbana de Campinas, a falta de ciclovias,
atividades culturais e equipamentos de saúde,
bem como a piora do centro.
Vale destacar que os problemas apontados em
relação ao transporte coletivo, ao alto preço
das moradias e à falta de atividades culturais e
equipamentos de saúde foram destacados por um
grupo social de alta e média rendas e alta
escolaridade, ou seja, por um grupo social que
não usa ou usa muito pouco o transporte coletivo
e equipamentos públicos e que teria melhores
condições de acesso à moradia. Desta forma, este
dado, ligado à fonte que o priorizou, reforça ainda
mais estes problemas na cidade de Campinas.

99
59
25 21

6

0

Gráfico 23: Enquete digital - Principais problemas da cidade de Campinas. Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Um terceiro grupo de problemas reúne a falta de
transporte coletivo, a má qualidade das calçadas,
a falta de equipamentos de educação, praças
e parques e o estado de abandono de praças e
parques existentes.

Quanto às principais qualidades da cidade,
conforme gráfico 24, na página seguinte, e tabela
da página 101, despontam a valorização da
boa relação entre comércio e moradia, a salutar
mistura de usos residenciais e não residenciais e
como o comércio supre as demandas das regiões
da cidade. Não se pode desconsiderar que 50%
das respostas desta enquete correspondem ao
vetor Centro-Norte da cidade, ao Distrito de Barão
Geraldo, AR 01 (Centro e Cambuí), AR 03 (bairro Mansões Santo Antônio, Jd. Santa Genebra,
Bonfim e Pq. Taquaral), e AR 04 (Jd. Chapadão,
São Marcos, Bonfim e Botafogo), regiões onde
há, de fato, boa provisão de usos relacionados ao
comércio e serviços.
O segundo grupo de destaque para as qualidades
de Campinas relaciona-se à arborização urbana
que torna a cidade agradável. Aponta também o
centro principal como atraente e com comércios
e serviços importantes e valoriza a quantidade de
empregos que a cidade oferece.
Um terceiro grupo reconhece como qualidade a
sensação de segurança gerada pelos condomínios fechados, a moradia perto do trabalho, a
manutenção e cuidado com as praças e parques
e q quantidade suficiente de atividades culturais,

Enquete digital - respostas do munícipes para os problemas da
cidade de Campinas
Problemas da cidade
O transporte coletivo não é eficiente e confortável.
O trânsito ruim e há congestionamentos.
A cidade é insegura e violenta.
A moradia é cara.
Demora muito para ir de um lugar ao outro da cidade.
Faltam ciclovias.

Total
1.351
1.241
1.056
605
559
532

Faltam lugares para atividade cultural (teatro, exposição, etc).

507

Faltam equipamentos de saúde (postos de saúde, hospitais, etc).

Faltam boas calçadas para caminhar.

431
423
338
315

Faltam equipamentos de educação (creches e escolas).

237

Faltam praças e parques públicos para atividade de lazer e esporte.

Os prédios históricos estão sem manutenção.

213
182
167
140

Há condomínios fechados dificultando a mobilidade urbana, o acesso aos
espaços públicos e criando muros extensos que deixam a rua vazia e
insegura.

123

O centro da cidade vem piorando.
Falta transporte coletivo.

As praças e parques públicos estão abandonados.
A moradia está longe do trabalho.

Faltam outros centros comerciais mais perto de cada comunidade, além
do centro principal.
Falta trabalho ou emprego.
Há bairros residenciais com pouca atividade comercial.

115
99
59

Há muita atividade comercial incomodando as residências.

25

Há prédios muito altos, com pouco espaço entre eles, prejudicando a
insolação e a ventilação.

21

O vento de Campinas provoca muito incômodo nos apartamentos mais
altos.

Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.
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Um quarto grupo destaca a moradia longe do
trabalho, a ausências de manutenção dos prédios
históricos, o problema dos muros de condomínios fechados deixando a rua vazia e insegura e
causando problemas de mobilidade, bem como a
necessidade de centros comerciais mais próximos
da moradia, além do centro principal.

Num quarto grupo de qualidades destacam-se as
boas calçadas para caminhar, a quantidade
suficiente de escolas e creches e,
contraditoriamente ao apontamento da maioria, a
pouca atividade comercial perto das residências.
Estas opiniões controversas expressam um
debate importante no âmbito da discussão de
revisão da legislação urbanística, revelando que a
grande maioria destaca como qualidade a
proximidade entre comércio e moradia e a mistura
de usos como uma qualidade urbana, (31,2%) ao
invés da segregação de usos (1,4% escolheram o
item “pouca atividade comercial perto da
moradia”).
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Gráfico 24: Enquete digital - Principais qualidades da cidade de Campinas. Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Enquete digital - respostas do munícipes para as qualidades da cidade de Campinas

Tem comércio perto da moradia.
Há atividade comercial e residencial misturada.
Há quantidade suficiente de comércio e serviços nos bairros, para suprir demandas das regiões da cidade.
Tem muitas árvores, que tornam a cidade agradável.
O centro da cidade é atraente, com comércios e serviços importantes.
Há quantidade suficiente de empregos.
Há condomínios fechados criando a sensação de segurança para quem mora neles.
A moradia está perto do trabalho.
As praças e parques públicos estão bem cuidados.
Há quantidade suficiente de lugares para atividades culturais, artísticas e festivas.
Há boas calçadas para caminhar.
Há quantidade suficiente de escolas e creches.
Há pouca atividade comercial perto das residências.
O transporte coletivo atende às necessidades dos moradores.
Há prédios com altura e espaços suficientes entre eles, gerando boa insolação e ventilação.
Os prédios históricos estão preservados.
Há quantidade suficiente de postos de saúde e hospitais.
Há quantidade suficiente de ciclovias.
O centro da cidade está bem preservado e bem cuidado.
O trânsito é bom e não há congestionamentos.
Tem moradias populares suficientes de baixo custo.
A cidade é segura.
Campinas é uma cidade sem muros, onde as edificações têm abertura para a rua, as pessoas se olham e se
conhecem, deixando a cidade mais amigável e segura.

Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.

Total
1.009
952
794
712
576
515
351
343
341
248
139
131
123
119
118
113
101
75
75
61
60
48
41
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Qualidades da cidade

Quanto aos principais desejos para melhorar a
cidade nos próximos 20 anos, destacam-se no
primeiro grupo aqueles relacionados à saúde
e educação e à provisão de moradias de baixo
custo para a população de baixa renda em áreas
bem localizadas da cidade. No segundo grupo
de desejos foram priorizados um sistema de
transporte coletivo eficiente e confortável e um
trânsito melhor, conforme gráficos 25 e 26 ao lado
e tabelas na página seguinte.

Gráfico 25: Principais desejos para melhorar a cidade de Campinas – grupo 1. Fonte: PMC/SEPLAN enquete
digital 2014.
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Gráfico 26: Principais desejos para melhorar a cidade de Campinas – grupo 2. Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital
2014.

Um segundo grupo de prioridades reúne a
arborização urbana e qualidade ambiental,
quantidade suficiente de atividades culturais e
empregos, assim como a ampliação do sistema
cicloviário, a boa mistura de usos residenciais
e não-residenciais, a manutenção de praças
e parques e um desejo de uma cidade mais
compacta, proporcionando deslocamentos
menores e mais rápidos.
Num terceiro grupo destacam-se a moradia perto
do trabalho, um centro histórico com comércio
atraente e com seu patrimônio valorizado e
preservado, buscando ainda uma cidade sem
muros, proporcionando maior relacionamento
entre as casas e a rua e, portanto, entre as
pessoas, melhorando a segurança pública.

Tabela: Enquete digital - respostas dos munícipes para os principais desejos para melhorar a
cidade de Campinas – Grupo 1

Deve ter quantidade suficiente de postos de atendimento médico e hospitais.
Deve ter quantidade suficiente de escolas e creches.
Deve ter quantidade suficiente de moradias de baixo custo para a população de baixa renda e bem localizadas
(com transporte coletivo, escolas, saúde, lazer, cultura, comércio e serviços perto).
Deve ter quantidade suficiente de árvores nas ruas, gerando mais qualidade ambiental, uma cidade agradável.
Deve ter quantidade suficiente de espaços para atividades culturais, artísticas e festivas.
Deve ter quantidade suficiente de empregos.
Deve ter quantidade suficiente de praças e parques públicos.
Deve ter quantidade suficiente de centros de comércio e serviços para atender cada região da cidade.

Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.

Total
1.702
1.509
1.390
1.168
943
896
644
443

Tabela: Enquete digital - respostas dos munícipes para os principais desejos para melhorar a
cidade de Campinas – Grupo 2
Desejos grupo 2
Deve ter sistema de transporte coletivo eficiente e confortável.
A cidade deve ter um trânsito bom, sem congestionamentos.
Deve ter um sistema amplo de ciclovias.
Deve ser uma cidade com boa mistura de usos, desde que evitando a proximidade de usos incômodos à moradia,
mas permitindo acesso rápido às necessidades de comércio, serviços, lazer e trabalho.
Deve ter praças e parques bem cuidados.
A cidade deve ser mais compacta, com deslocamentos menores e mais rápidos.
A moradia deve estar perto do trabalho.
Deve tornar o centro histórico mais atraente, com comércio e serviços importantes.
Deve preservar e valorizar o centro histórico.
Deve buscar uma cidade sem muros, onde as edificações têm aberturas para a rua, as pessoas se olham e se
conhecem, deixando a cidade mais amigável e segura.
Deve ter prédios históricos preservados e com usos adequados.
Deve ser uma cidade com pouca mistura de usos, gerando bairros exclusivamente residenciais e outros
concentrando comércio, serviços e instituições.
Deve ter prédios com altura e espaço entre eles, garantindo boa insolação e ventilação.
Deve ter condomínios fechados criando a sensação de segurança para quem mora neles.

Fonte: PMC/SEPLAN, 2014.
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Total
2.269
1.380
811
787
765
674
484
353
332
331
240
99
81
56
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4.2.2. Análise de resultados para cada Macrorregião, Distrito e Administração Regional de Campinas
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Além das perguntas sobre a cidade, na enquete
foram reservadas questões sobre os problemas
e qualidades dos bairros de Campinas. Estas
informações foram tabuladas primeiramente
por macrorregião e depois por Distrito ou
Administração Regional e serão apresentadas e
analisadas a seguir.

Participação das Macrorregiões
Norte
987
33,5%

Centro
855
29%

Sul
595
20,2%

Fonte: PMC/SEPLAN, 2014. Tabulações FUPAM.

Sudoeste
262
8,9%

Noroeste
126
4,3%

As macrorregiões que mais participaram foram a
Norte (Barão Geraldo, Nova Aparecida, AR11) e a
Centro, compostas pela AR 01 (Centro, Cambuí,
Bosque, etc), AR02 (Flamboyant, Chácara da
Barra, Cambuí, Jd. Boa Esperança, Jd. das
Paineiras, etc), AR 03 (Mansões Santo Antônio,
Jd. Santa Genebra, Bonfim e Pq. Taquaral, etc),
somando 62,5% das contribuições válidas.
Quanto ao perfil dos participantes destaca-se
a predominância da faixa jovem (entre 19 e 30
anos) nas macrorregiões Norte e Sudoeste e
a faixa adulta (entre 31 e 59 anos) na Central,
Leste, Sul e Noroeste. As regiões que mais
tiveram participação da 3ª idade foram a Norte e
Centro e a que teve maior contribuição da faixa
até 18 anos foi a Sul.
Gráfico 27: Perfil de faixa etária dos munícipes que responderam a enquete por macrorregião.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Leste
123
4,18%

Quanto ao perfil de escolaridade destaca-se a
predominância de ensino superior completo em
todas as macrorregiões. A participação daqueles
com pós-graduação supera aqueles com ensino
médio nas macrorregiões Norte e Centro.

Gráfico 28: Perfil de escolaridade dos munícipes que responderam a enquete por macrorregião.
Quanto ao perfil de renda destaca-se a
predominância da faixa acima de 10 salários
mínimos nas macrorregiões Norte, Centro e Leste,
porém com um equilíbrio maior entre as 4 faixas
de renda perguntadas na primeira. Nas demais
macrorregiões houve uma participação maior
daqueles com faixa de renda entre 3 e 6 salários
mínimos.

Gráfico 29: Perfil de renda dos munícipes que responderam a enquete por macrorregião.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.
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Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

De forma geral, a Macrorregião Norte aponta como principal problema de seus bairros o alto preço da moradia, seguido da ausência de atividades culturais, o
trânsito e calçadas ruins. Destacam-se como qualidades urbanas a arborização, o silêncio e a tranquilidade e, num segundo bloco, o comércio local e escolas
próximos à moradia.
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Gráfico 30: Macrorregião Norte – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 31: Macrorregião Norte – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

A Macrorregião Centro aponta em primeiro lugar o problema do trânsito ruim e congestionamentos em seus bairros. As calçadas ruins, o alto preço da moradia
e a falta de atividades culturais aparecem em seguida. Esta macrorregião destaca um excesso de barulho como um problema maior em relação a Norte. Para
efeito comparativo: barulho perto da moradia aparece em quinto lugar na Centro, 10º na Norte, 12º na Leste, 9º na sul, 8º na sudoeste e 9º na noroeste.
Destaca-se o reconhecimento do comércio local perto da moradia como qualidade urbana, seguido da arborização, do silêncio e da tranquilidade
(contraditoriamente ao grupo que destaca o barulho como problema na mesma macrorregião) e do bom atendimento por linhas de ônibus e escolas.
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Gráfico 32: Macrorregião Centro – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 33: Macrorregião Centro – Qualidades dos bairros.

A Macrorregião Leste reivindica o transporte coletivo como prioridade número um. Aponta a falta de atividades culturais e equipamentos de saúde, o trânsito
ruim e a ausência de boas calçadas para caminhar em seguida. A principal qualidade ressaltada é o silêncio e a tranquilidade seguida da arborização urbana.
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Gráfico 34: Macrorregião Leste – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 35: Macrorregião Leste – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

A Macrorregião Sul destaca o problema da falta de atividades culturais nos bairros, seguida das condições ruins das calçadas, falta de equipamentos de saúde,
parques e praças. As qualidades priorizadas foram as escolas e o comércio local perto da moradia, bem como o silêncio e a tranquilidade.
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Gráfico 36: Macrorregião Sul – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 37: Macrorregião Sul – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

A Macrorregião Sudoeste destaca também, com larga maioria, o problema da falta de atividades culturais nos bairros, seguida da falta de parques e praças e
das condições ruins das calçadas e do trânsito. Nas qualidades destacaram-se as escolas e o comércio local próximos à moradia, seguidos da proximidade com
equipamentos de saúde e atendimento pelas linhas de ônibus.
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Gráfico 38: Macrorregião Sudoeste – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 39: Macrorregião Sudoeste – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

A Macrorregião Noroeste elegeu o trânsito ruim, os congestionamentos e falta de atividades culturais como os principais problemas de seus bairros, seguido da
falta de equipamentos de saúde, parques e praças e das condições ruins das calçadas e do trânsito. As qualidades priorizadas foram as escolas e o comércio
local perto da moradia, bem como o silêncio e a tranquilidade.
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Gráfico 40: Macrorregião Noroeste – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 41: Macrorregião Noroeste – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Macrorregião Norte – Distrito de Barão
Geraldo, Distrito de Nova Aparecida, AR 04, AR
11.
A seguir, serão analisadas as informações
tabuladas por distritos e administrações regionais,
agrupadas por macrorregiões, visando revelar
dados mais próximos às realidades locais
segundo à percepção de seus moradores.
Como já revelado, a Macrorregião que mais
participou foi a Norte, com 987 respostas (33,5%),
com destaque para o Distrito de Barão Geraldo,
cuja participação somou 567 respostas, 19,2%
do total de questionários respondidos, com larga
participação dos jovens entre 19 e 30 anos,
ensino superior completo e predomínio de renda
familiar acima de 10 salários mínimos.
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Gráfico 42: Macrorregião Norte - Perfil dos munícipes que responderam a enquete.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

O distrito de Barão Geraldo aponta como principal problema o alto preço da moradia. Em seguida, um segundo grupo reúne a qualidade ruim das calçadas e do
trânsito e a falta de atividade cultural e transporte coletivo. Dentre as qualidades despontam a arborização urbana, o silêncio e a tranquilidade.
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Gráfico 43: Macrorregião Norte/Distrito de Barão Geraldo – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 44: Macrorregião Norte/Distrito de Barão Geraldo – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

O distrito de Nova Aparecida elegeu como principais problemas o trânsito ruim e a falta de equipamentos de saúde e atividades culturais e transporte coletivo.
Dentre as qualidades despontam a proximidade de escolas e do comércio local. Há também um destaque para a proximidade dos equipamentos de saúde,
revelando um conflito com aqueles que apontaram exatamente o oposto. No distrito de Nova Aparecida, o excesso de barulho perto da moradia aparece em 5º
lugar, como na Macrorregião Centro.
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Gráfico 45: Macrorregião Norte/Distrito de Nova Aparecida – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 46: Macrorregião Norte/Distrito de Nova Aparecida – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

A Administração Regional 11 (Jd. Eulina, Parque Chapadão 1, Pq, Via Norte, Vila Prost, etc ) elegeu disparadamente, como principal problema, a falta de
atividades culturais. Em seguida aparece o abandono de parques e praças e a falta de transporte coletivo.
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Gráfico 47: Macrorregião Norte/AR 11 – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 48: Macrorregião Norte/AR 11– Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

A Administração Regional 04 priorizou, como principais problemas, o trânsito ruim e a falta de atividades culturais. Em seguida aparece a moradia cara, a falta
de boas calçadas, equipamentos de saúde, parques e praças. As qualidades destacadas foram o comércio local perto da moradia e escolas.
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Gráfico 49: Macrorregião Norte/AR 04 – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 50: Macrorregião Norte/AR 04– Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Macrorregião Centro – AR 01, AR 02, AR 03.
Nesta macrorregião, cuja contribuição somou
29% dos questionários enviados, destaca-se a
participação das ARs centrais. Na AR01 e na
AR02 prevaleceu a faixa etária adulta, enquanto
na AR03 prevaleceu a faixa etária jovem, todas
com predominância de ensino superior completo
e renda familiar acima de 10 salários mínimos.
As contribuições daqueles com renda inferior
a 6 salários mínimos corresponde a 37,5% das
respostas na macrorregião Centro.
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Gráfico 51: Macrorregião Centro - Perfil dos munícipes que responderam a enquete.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Os problemas destacados na AR 01 (Centro, Cambuí, Bosque, etc) foram o trânsito ruim, a falta de boas calçadas e o alto valor da moradia. O excesso de
barulho e a falta de atividades culturais foram eleitos num segundo grupo de problemas. Dentre as qualidades desponta o comércio local perto da moradia,
seguido do atendimento pelas linhas de ônibus e pela proximidade aos equipamentos de educação.
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Gráfico 52: Macrorregião Centro/AR 01 – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 53: Macrorregião Centro/AR 01 – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Os problemas destacados na AR 02 (Jd. Flamboyant, Chácara da Barra, Cambuí, Jd. Boa Esperança, Jd. das Paineiras, etc) foram a falta de atividades
culturais e boas calçadas e o alto valor da moradia. As qualidades apontadas também o comércio local perto da moradia, seguido do atendimento pelas linhas
de ônibus e pela proximidade aos equipamentos de educação.
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Gráfico 54: Macrorregião Centro/AR 02 – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 55: Macrorregião Centro/AR 02 – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Na AR03 (Mansões Santo Antônio, Jd. Santa Genebra, Bonfim, Pq. Taquaral, etc) o trânsito e as calçadas ruins e a moradia cara foram os problemas mais
destacados. As qualidades mais reconhecidas foram o comércio local perto da moradia, a tranquilidade, o silêncio e a arborização urbana.
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Gráfico 56: Macrorregião Centro/AR 03 – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 57: Macrorregião Centro/AR 03 – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Macrorregião Leste – Distrito de Sousas,
Joaquim Egídio, AR 14.
Na macrorregião Leste a contribuição somou
apenas 4,12% dos questionários enviados.
Entretanto, não se pode desconsiderar que
trata-se da macrorregião menos populosa da
cidade, da macrorregião onde está demarcada a
APA – Área de Proteção Ambiental de Campinas.
Destaca-se a maior participação do Distrito de
Sousas, onde prevaleceu a faixa etária adulta e
com renda acima de 10 salários mínimos. Nas
demais predominou a faixa etária jovem e na
AR14 participaram equilibradamente as faixas
com renda familiar entre 6 e 10 e acima de 10
salários minimos. Em todas houve predominância
de ensino superior completo.
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Gráfico 58: Macrorregião Leste - Perfil dos munícipes que responderam a enquete.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Quanto à eleição dos principais problemas e qualidades dos bairros, o Distrito de Sousas destacou como problema número um a falta de transporte coletivo,
seguida pelo trânsito ruim, a falta de atividades culturais e o alto valor da moradia. Despontam como qualidades a tranquilidade, o silêncio e a arborização
urbana.
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Gráfico 59: Macrorregião Leste/Distrito de Sousas – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 60: Macrorregião Leste/Distrito de Sousas – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Quanto aos problemas destacados no Distrito de Joaquim Egídio, está também a falta de transporte coletivo, seguida pelo alto valor da moradia, trânsito ruim,
falta de comércio local e muita atividade comercial incomodando as residências. Este último problema está, certamente, ligado aos usos turísticos que a região
oferece. Dentre as qualidades são ressaltadas a tranquilidade e o silêncio, a proximidade de equipamentos médicos e a arborização urbana.
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Gráfico 61: Macrorregião Leste/Distrito de Joaquim Egídio– Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 62: Macrorregião Leste/Distrito de Joaquim Egídio – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Na AR14 (Jd. Miriam, Alphaville, Gargantilha, Pq. Xangrilá, etc) foi priorizado o problema da falta de equipamentos de saúde, seguida da falta de transporte
coletivo, boas calçadas e atividades culturais. Dentre as qualidades eleitas houve grande destaque para a tranquilidade e o silêncio do bairro, seguida pela
arborização urbana e pela característica predominantemente residencial.
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Gráfico 63: Macrorregião Leste/AR 14– Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 64: Macrorregião Leste/AR 14 – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Macrorregião Sul – AR 06, AR 08, AR 09, AR 10.
Quanto às características dos participantes, houve
predomínio da faixa etária adulta na AR 06 (Vila
Industrial, São Bernardo, Jd. do Lago, etc) e AR
09 (Jd. São Pedro, Jd. das Oliveiras, Swift, etc),
e do ensino superior completo em todas as ARs.
Em todas as ARs dominaram os munícipes com
ensino superior completo, com maior equilibro
na AR 09. A renda familiar entre 3 e 6 s.m.
predominou, com exceção da AR 08 (Jd. Nova
Europa, Pq. Prado, Pq. Jambeiro, Ponte Preta,
Vila Marieta, etc), cuja participação maior foi das
faixas acima de 10 s.m. e entre 6 e 10 s.m.
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Gráfico 65: Macrorregião Sul - Perfil dos munícipes que responderam a enquete.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Na AR 06 (Vila Industrial, São Bernardo, Jd. do Lago, etc.) o problema mais apontado foi a falta de parques e praças, seguido de calçadas e trânsito ruins. Os
destaques a respeito das qualidades foram a proximidade com escolas, a tranquilidade, o silêncio e a proximidade com o comércio local.
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Gráfico 66: Macrorregião Sul/ AR 06 – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 67: Macrorregião Sul/ AR 06 – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

A AR 08 (Jd. Nova Europa, Pq. Prado, Pq. Jambeiro, Vila Marieta, etc.) priorizou a falta de lugares para atividades culturais e boas calçadas. As qualidades mais
reconhecidas foram a proximidade com o comércio local e a tranquilidade e o silêncio.
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Gráfico 68: Macrorregião Sul/ AR 08 – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 69: Macrorregião Sul/ AR 08 – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

A AR 09 (Jd. São Pedro, Jd. das Oliveiras, Swift, etc.) priorizou o problema da falta de atividades culturais, parques públicos e calçadas boas para caminhar.
Reconheceu como qualidades urbanas a proximidade com escolas e com o comércio local e a tranquilidade e o silêncio.
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Gráfico 70: Macrorregião Sul/ AR 09 – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 71: Macrorregião Sul/ AR 09 – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

A AR 10 (Jd. Carlos Lourenço, Vila Lemos, Jd. Andorinhas, Jd. Santa Eudoxia, etc.) elegeu a falta de atividades culturais, equipamentos de saúde e falta
de parques e praças. Reconheceu majoritariamente as mesmas qualidades urbanas que a AR 09: a proximidade com escolas, com o comércio local, a
tranquilidade e o silêncio.
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Gráfico 72: Macrorregião Sul/ AR 10 – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 73: Macrorregião Sul/ AR 10 – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Macrorregião Sudoeste – AR 07, AR 12.
A macrorregião Sudoeste contribuiu com 8,9% das
respostas, com participação mais intensa da faixa
etária jovem e com ensino superior completo. Na
AR 07 (Jd. Campos Eliseos, Jd.Pauliceia, Vila
União, Jd. Santa Lucia, etc), há um predomínio da
faixa de renda familiar entre 3 e 6 s.m., enquanto
na AR 12 (Jd. Aeroporto, DICs, Jd. Planalto
Viracopos) há um leve predomínio da faixa de até
3 s.m. seguida da faixa entre 3 e 6 s.m.
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Gráfico 74: Macrorregião Sudoeste - Perfil dos munícipes que responderam a enquete.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Na AR 07 (Jd. Campos Eliseos, Jd.Pauliceia, Vila União, Jd. Santa Lucia, etc.), destacaram-se os problemas da falta de lugares para atividade cultural, boas
calçadas para caminhar, parques e praças. Quanto as qualidades foram ressaltados a tranquilidade e o silêncio, a predominância do uso residencial com pouco
comércio e o trânsito bom.
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Gráfico 75: Macrorregião Sudoeste/ AR 07 – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 76: Macrorregião Suldoeste AR 07 – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Na AR 12 (Jd. Aeroporto, DICs, Jd. Planalto Viracopos) foram escolhidos como principais problemas a falta de atividades culturais, praças e parques. Num
segundo bloco, destacaram-se o trânsito e as calçadas ruins e a falta de equipamentos de saúde. Dentre as qualidades foram eleitas a tranquilidade e o silêncio
e o bairro residencial com pouca atividade comercial.
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Gráfico 77: Macrorregião Sudoeste/ AR 12 – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 78: Macrorregião Suldoeste AR 12 – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Macrorregião Noroeste – AR 05, AR 13.
A macrorregião Noroeste foi a que teve a menor
participação, contribuindo com apenas 4,3%
das opiniões. A participação mais expressiva
foi da faixa etária adulta e com ensino superior
completo. Na AR 13 (Jd. Florence, Satélite Iris,
Pq. Valença I e II, Pq. Itajaí, etc), foi predominante
a faixa de renda familiar até 3 s.m. e na AR 05
(Vila Padre Manoel da Nóbrega, Jd. Garcia, Vila
Teixeira, Nova Vila Teixeira, etc) a faixa entre 3 e
6 s.m.
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Gráfico 79: Macrorregião Noroeste - Perfil dos munícipes que responderam a enquete.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Na AR 05 (Vila Padre Manoel da Nóbrega, Jd. Garcia, Vila Teixeira, Nova Vila Teixeira, etc.) os problemas destacados foram a falta de atividades culturais,
o trânsito ruim e falta de praças e parques. Dentre as qualidades foram apontadas a proximidade das moradias com o comércio local e equipamentos de
educação e saúde.
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Gráfico 80: Macrorregião Noroeste/ AR 05 – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 81: Macrorregião Noroeste AR 05 – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Na AR 13 (Jd. Florence, Satélite Iris, Pq. Valença I e II, Pq. Itajaí, etc.), os problemas destacados foram o trânsito ruim e a falta de equipamentos de saúde,
atividades culturais e a falta de praças e parques. Dentre as qualidades foram apontadas a proximidade das moradias com as escolas e com o comércio local,
bem como a tranquilidade e o silêncio dos bairros.
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Gráfico 82: Macrorregião Noroeste/ AR 13 – Problemas dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

Gráfico 83: Macrorregião Noroeste AR 13 – Qualidades dos bairros.
Fonte: PMC/SEPLAN enquete digital 2014.

4.2.3. Enquete Dissertativa: Tabulação e Análise dos Resultados

Além da enquete, com questões alternativas,
onde os munícipes puderam escolher entre 3
prioridades para os problemas, qualidades e
desejos para transformar Campinas numa cidade
melhor, houve também um espaço para que
pudessem registrar opiniões de forma dissertativa
sobre cinco temas: mobilidade urbana, espaço
público, moradia, atividades urbanas, meio
ambiente urbano e outros.
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A Enquete Digital Direta somou 2.948
questionários enviados com sucesso, ao passo
que a Enquete Digital Dissertativa teve 196
contribuições. Desse total, 113 respostas foram
consideradas contribuições válidas. Foram
consideradas inválidas aquelas com conteúdo que
não se relacionava aos temas tratados, insultos,
com frases inacabadas ou com redação sem
sentido.
A AR 04 (Jd. Chapadão, São Marcos, Bonfim e
Botafogo, etc) foi a que mais contribui, com 20
respostas válidas, ou 18% do total de respostas
válidas, seguida da AR 01 (Centro, Cambuí,
Bosque, etc), com 13%, e da AR 06 (Vila
Industrial, São Bernardo, Jd. do Lago, etc) e AR
03 (bairro Mansões Santo Antônio, Jd. Santa
Genebra, Bonfim e Pq. Taquaral), com 12%
cada. O único distrito que não contribuiu foi o de
Joaquim Egídio.

Gráfico 84: Relação entre o número de respostas da Enquete Digital Direta e da Enquete Digital Dissertativa. Fonte:
PMC/SEPLAN. Tabulação FUPAM, 2014.

ARS e
DISTRITOS
TOTAL

Geral
2948

TOTAL DE PESSOAS
Dissertativo
Respostas recebidas
Respostas válidas

PERFIL PREDOMINANTE
196
113

Idade

Escolaridade

Renda

AR 01

390

15

entre 31 e 59 anos

superior completo

acima de 10s.m.

AR 02

185

7

entre 31 e 59 anos

superior completo

acima de 10s.m.

AR 03

280

13

entre 19 e 30 anos

superior completo

acima de 10s.m.

AR 04

236

20

entre 31 e 59 anos

superior completo

acima de 10s.m.

AR 05

46

1

entre 31 e 59 anos

superior completo

entre 3 e 6 s.m.

AR 06

194

14

entre 31 e 59 anos

superior completo

entre 3 e 6 s.m.

AR 07

148

4

entre 19 e 30 anos

superior completo

entre 3 e 6 s.m.

AR 08

172

4

entre 19 e 30 anos

superior completo

acima de 10s.m.

AR 09

164

4

entre 31 e 59 anos

superior completo

entre 3 e 6 s.m.

AR 10

65

1

entre 19 e 30 anos

superior completo

entre 3 e 6 s.m.

AR 11

143

8

entre 31 e 59 anos

superior completo

entre 3 e 6 s.m.

AR 12

114

1

entre 19 e 30 anos

superior completo

até 3 s.m.

AR 13

80

3

entre 31 e 59 anos

superior completo

até 3 s.m.

AR 14

55

2

entre 19 e 30 anos

superior completo

acima de 10s.m.

Barão Geraldo

567

9

entre 19 e 30 anos

superior completo

acima de 10s.m.

Sousas

7

5

entre 31 e 59 anos

superior completo

acima de 10s.m.

Joaquim Egídio

41

0

entre 19 e 30 anos

superior completo

entre 6 e 10 s.m.

Nova Aparecida

61

2

entre 31 e 59 anos

superior completo

entre 3 e 6 s.m.

O conteúdo das respostas dissertativas não
difere substancialmente do conteúdo perguntado
na enquete alternativa, porém concentra-se no
relato de problemas, reclamações e algumas
sugestões. Entretanto, as redações qualificam
melhor os problemas, sugestões e ações a serem
implementadas, apontando lugares da cidade
para a melhoria da cidade. Aspectos positivos
e qualidades foram relatados apenas no distrito
de Nova Aparecida e na AR 02 (Jd. Flamboyant,
Chácara da Barra, Cambuí, Jd. Boa Esperança,
Jd. das Paineiras, etc).
A seguir foi redigido um resumo destacando
as principais contribuições dos munícipes
organizadas por ARs e Distritos. Algumas citações
dos textos originais foram extraídas para ilustrar
as respostas que podem ser conferidas no arquivo
anexo.
Consta em anexo, no item 6.4, as contribuições
válidas da enquete dissertativa. Foram suprimidos
os campos relativos aos dados pessoais dos
participantes. A tabulação completa da enquete
dissertativa encontra-se na Seplan para consulta.
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Tabela: Perfil dos munícipes que responderam questões dissertativas por Distrito ou AR

Distrito de Barão Geraldo
Para o distrito de Barão Geraldo, em relação
aos problemas, os tópicos apontados foram
os seguintes: as calçadas do distrito são
intransitáveis (quando há calçada), o asfalto das
ruas é péssimo e sempre está esburacado e
os usuários do transporte coletivo precisam se
arriscar em meio aos carros para pegar os ônibus,
além de esperar em pontos que são verdadeiros
lamaçais. Por anos a expansão urbana em
Barão Geraldo se deu à base do improviso.
Condomínios foram aprovados sem estudos de
impacto de qualquer tipo e centenas de moradias
de estudantes foram construídas onde não
eram permitidas. Com exceção das quadras
da Unicamp, não há nenhum outro espaço
público para a prática de esportes. As opções
de programas culturais são quase inexistentes.
As ruas são escuras e vivem vazias de noite.
Isso tudo, aliado ao sentimento de insegurança,
faz com que os moradores optem por se trancar
dentro de casa ao invés de sair à noite. A
insegurança também é um fator decisivo para
que muitas pessoas se mudem para condomínios
fechados, segregando ainda mais a cidade.
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Gráfico 85: Relação entre as respostas dissertativas e alternativas. Fonte: PMC/SEPLAN. Tabulação FUPAM, 2014.

Como sugestão, apontam a criação de mais
ciclovias interligadas no distrito para suprir a
enorme demanda dos estudantes e funcionários
da Unicamp. Melhorar o transporte coletivo
melhorando não só o serviço, mas também
oferecendo linhas de ônibus que interliguem
Barão Geraldo a outros pontos da cidade sem a
necessidade de “baldeação” no Terminal Central

As qualidades não foram apontadas.
Distritos de Sousas e Joaquim Egídio
Para os distritos de Sousas e Joaquim Egídio,
em relação aos problemas, os tópicos apontados
foram os seguintes: os distritos de Sousas e
Joaquim Egídio são considerados distantes e
entende-se que seria desejável a interligação
desses distritos com o resto da cidade por meio
de redes de transporte público eficientes e
rápidas, seja via corredores exclusivos de ônibus,
seja VLT ou mesmo metrô.
Como sugestões, apontam: “Recuperar todas
as margens dos rios, ribeirões e córregos que
cortam a área urbana da cidade, bem como
baixadas e brejos, fazendo parques lineares e
recuperação vegetal, aproveitar os pontos altos
da cidade para criar praças e mirantes que
possam colocar as pessoas mais em contato com
a natureza, e de onde elas possam observar a
cidade, criando assim um vínculo maior com o
local onde moram; retomar e incentivar a coleta
seletiva de lixo; fazer leis que criem incentivos a
quem planta árvores em frente da residência, ou
quem instala em sua residência equipamentos
que contribuem com o meio ambiente, como
por ex., aquecedores solares, coleta de água de
chuva, reaproveitamento da água, compostagem
ou trituração de lixo, etc., fazer leis que obriguem
atividades que utilizam muita água (ex.: lava
rápido) a terem sistemas de reaproveitamento e
coleta de água de chuva, delimitar um cinturão

verde na cidade, de modo que o crescimento
não seja excessivo. Por exemplo, mata Santa
Genebra, bairro Carlos Gomes, Sousas, Joaquim
Egídio, regiões adjacentes à Rodovia Dom Pedro
I.”
As qualidades não foram apontadas.
Distrito de Nova Aparecida
Neste distrito foi ressaltada a necessidade de
um transporte público eficiente e a melhoria de
espaços públicos.
Como sugestões estão a adaptação de ônibus
para deficientes, implantação de sistema
cicloviário, a redução de 30% no preço da
tarifa, usar os sobrados com comércio embaixo,
incentivar o plantio de produtos orgânicos e o
trabalho na saúde preventiva e não curativa.
Como qualidades o destaque vai para a
manutenção de áreas verdes: “Aliás tenho visto
uma melhoria no uso de nosso dinheiro nesse
ponto pela cidade. Fica como elogio. Espero que
não diminuam com o termino da copa”. Também
foi elogiado este espaço de comunicação. “Gostei
muito desse espaço que a prefeitura me forneceu.
Fica como elogio também. Parabéns”.
AR 01 – Centro, Cambuí, Bosque, etc
Para a AR 01, em relação aos problemas,
os tópicos apontados foram os seguintes: o
transporte coletivo é ruim, ineficiente e que
não supre a demanda atual. Em bairros mais
distantes, como Campo Belo, os ônibus mal
circulam. O preço da moradia é muito alto e existe
pouca oferta de “moradia popular” na cidade,
e, quando há, situam-se em locais afastados
e carentes de infra-estrutura básica. A vida
cultural em Campinas é extremamente pobre,

cultural em Campinas é extremamente pobre,
algo espantoso para uma cidade com tamanho
poderio econômico. No que diz respeito ao tema
meio-ambiente, está em curso um processo de
degradação ambiental em virtude da urbanização
acelerada. Existem bairros sem oferta de sequer
de saneamento básico, caso do bairro Campo
Belo.
Quanto às sugestões, verificamos o seguinte:
ônibus equipados com GPS e aplicativos que
permitam monitoramento de itinerários e horário.
O transporte público deve ser mais eficiente e com
maior oferta de linhas inter-bairros. Deve haver
a oferta de outros modais de transporte, como
VLT e metrô. Quanto ao tema moradia, sugere-se
maior oferta de moradias populares e adequação
da LUOS para tal. Estimular o uso misto para
evitar grandes deslocamentos. Para a cultura,
é preciso estabelecer uma verdadeira política
cultural na cidade, retomar e revitalizar espaços
com grande potencial cultural (ex: Fepasa) e
recuperar espaços públicos abandonados a
partir de atividades culturais. Maior oferta de
atividades culturais e esportivas promovidas pelo
poder público. Plantar mais árvores em toda a
cidade, sobretudo nos bairros periféricos, levar
saneamento básico, coleta de lixo orgânico e
reciclável para toda a cidade.
As qualidades não foram apontadas.
AR 02 –Jd. Flamboyant, Chácara da Barra,
Cambuí, Jd. Boa Esperança, Jd. das
Paineiras, etc.
Para a AR 02, em relação aos problemas, os
tópicos apontados foram os seguintes: “urgente
criação de meios de transporte sobre trilhos (
como o VLT ) e a criação do projeto do BRT para
locais distantes da região norte/leste da cidade,
como Sousas e Barão Geraldo. A reestruturação
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do distrito. Maior rigor na fiscalização de novos
empreendimentos, que se alastram sem nenhum
estudo de impacto ambiental e degradam o
meio-ambiente. Implantar programas de proteção
à fauna e à flora. O Ribeirão das Pedras, que
deveria ser um parque por lei está abandonado e
poluído.

viária da cidade também mostra-se muito
necessária, pois o número de veículos com a
placa de Campinas já ultrapassa os 800 mil e
há muitos anos não se realizam grandes obras
viárias na cidade - com exceção da ampliação das
marginais do Piçarrão”.
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Como sugestões, apontam: “resignificar espaços,
para que haja por parte dos usuários e população
a sensação de que elas pertencem àquele
espaço. Levar facilidades para que os espaços
tenham utilidade a toda e qualquer pessoa,
sejam shows, festivais, eventos e afins. O mesmo
que se faz em espaços já estabelecidos, como
o Taquaral. Sugere-se melhorar a segurança
da Lagoa do Taquaral. Vê-se uma grande
necessidade de arborizar com mais intensidade
todos os espaços públicos da cidade. Além disso,
revitalizar os prédios históricos e investir no
aterramento da fiação aérea, visto que a fiação
aérea representa gigantesca poluição visual e
impede o aumento da arborização, pois os galhos
das árvores derrubam as fiações provocando
‘black-outs’.”
Como qualidades, apontam: “fica aqui também
minha aprovação ao recente uso constante que
esta sendo feito da concha acústica do Taquaral
e a sugestão de melhora de outros espaços de
lazer, para que se tornem um exemplo positivo
como esse.”
AR 03 - Bairro Mansões Santo Antônio, Jd.
Santa Genebra, Bonfim e Pq. Taquaral, etc
Como sugestões, apontam: maior fiscalização
sobre ruídos urbanos em áreas mistas, motivo de
conflitos; arborizar mais a cidade; lei que obrigue
o plantio de ao menos uma árvore por residência;
implantar mais ciclovias; construir ciclovias entre
os bairros, principalmente entre os universitários
e os residenciais e dentro deles; melhorar a

pavimentação das ruas; alterar a dinâmica de
funcionamento do sistema de ônibus, priorizando
vias rápidas integradas a linhas locais; melhorar
a coleta seletiva, incentivando e orientando a
população sobre a separação do lixo; limpeza das
ruas com varredoras automáticas.
AR 04 - Jd. Chapadão, São Marcos, Bonfim
e Botafogo, etc
Como sugestões, apontam: revisão urgente do
trânsito na área do balão do Castelo, que reflete
em todos os bairros próximos. Revisão do sentido
de direção em várias ruas, que também facilitaria
o deslocamento de veículos. Manutenção mais
constante das faixas de pedestres e sinalização
para facilitar deslocamento sem riscos. Melhoria
na fiscalização de estacionamento em ruas e
outros espaços públicos e ainda na colocação
de caçambas de recolhimento de entulhos.
Transformar o parque ecológico em Zoológico
Municipal, retirando os animais do Bosque para
uma área maior, transformar o bosque em Jardim
Botânico Municipal, transformar a Pedreira do
Chapadão em tipo uma Ópera de Arame, nos
moldes da de Curitiba, transformar a APA em
Parque de Ecoturismo Esportivo. Criar novos
parques sentido sul de Campinas. Aumentar a
arborização das ruas. Investir em shows pagos,
sobretudo na lagoa do Taquaral e Pedreira do
Chapadão. Cada residência ser uma micro
geradora de energia limpa, e vender o excesso ao
público. Criação de espaço público significativo
próximo à Torre do Castelo.
AR 05 - Vila Padre Manoel da Nóbrega, Jd.
Garcia, Vila Teixeira, Nova Vila Teixeira, etc
Como sugestões, apontam: oferta de outros meios
de transporte que não somente ônibus, mas
metrôs e/ou trens, facilitando o deslocamento.

Integrar o esquema de cobrança desses novos
meios com os ônibus. Apenas o BRT´s não serão
suficientes para as demandas atuais e futuras.
AR 06 - Vila Industrial, São Bernardo, Jd. do
Lago, etc
Como sugestões, apontam: todos os semáforos
deveriam mostrar o tempo que resta para o
pedestre fazer a travessia da rua. Cidades bem
menores e com menos recursos que Campinas
já utilizam esse sistema. É preciso ter na Lei
do Pedestre essa sinalização, pois ajudará na
redução de acidentes, auxiliando a travessia.
Morador do bairro Jardim Irmãos Sigrist aponta
que em seu bairro não há nenhuma praça e
quadra poliesportiva, além da falta arborização.
“Campinas necessita, urgentemente, repor
as suas áreas verdes perdidas para os
empreendimentos imobiliários. Como exemplo,
cito o Condomínio Swiss Park, que devastou
uma enorme área e, sinceramente, não consigo
visualizar onde estão os 1 milhão de m² de área
preservada que o empreendimento anunciou
e continua anunciando em suas propagandas.
Campinas está sofrendo com a poluição pelo
excesso de automóveis e pela constante
devastação de suas antigas áreas de matas. Só
existe uma solução para melhorarmos a qualidade
de vida e essa solução é a preservação e a
reposição do que foi perdido”.
AR 07 - Jd. Campos Eliseos, Jd.Pauliceia,
Vila União, Jd. Santa Lucia, etc
O maior número de participantes da AR 07 a
opinar são do bairro Jardins Novos Campos
Elísios. Como problema, apontam o transporte
público ineficiente, pois as linhas de ônibus não
tem horário fixo e os ônibus estão constantemente
quebrados, o que causa lentidão e demora na
espera.

Não foram apontadas qualidades.
AR 08 - Jd. Nova Europa, Pq. Prado, Pq.
Jambeiro, Ponte Preta, Vila Marieta, etc
Somente moradores do Parque Prado,
pertencente a AR 08, responderam a enquete
dissertativa. Como problemas, apontam: as
calçadas precisam ser reparadas. Elas estão
perdendo em largura (transformam-se em jardins
ou são agregadas ao tamanho do terreno à revelia
da administração pública, estão esburacadas e
repletas de entulho, e se transformam em rampas
de acesso em toda a extensão. Essas rampas
provocam sérios problemas de saúde.
Como sugestões, apontam: “nos postos de
saúde, deverá ter uma portaria com policiamento
e só permitir a entrada do doente com um
acompanhante. Assiste-se com frequência estes
espaços públicos se tornarem salas de estar
de desocupados que, não tendo o que fazer,
ficam por ali sujando, falando alto, discutindo e
atrapalhando o atendimento de quem precisa e
os funcionários. Aproveitar os prédios públicos
que não estão sendo utilizados ou que estejam
sub utilizados, transformando-os em moradia
de idosos. Providenciar bicicleta de aluguel e
aparelhos de ginástica na praça pública em frente
o Shopping Prado”.

Não foram apontadas qualidades.
AR 09 - Jd. São Pedro, Jd. das Oliveiras,
Swift, etc.
Os problemas e sugestões apontados pelos
moradores da AR 09 são: “implementação de
ciclovias e principalmente a revisão e manutenção
do pavimento asfáltico. A pavimentação, por
exemplo, nos bairros Jardim. Amazonas, Vila Ipê,
Jardim dos Oliveiras está absolutamente destruída
e o mesmo se nota em várias partes da cidade
com asfalto esburacado e remendos mal feitos.
Faltam museus na cidade. O único espaço público
decente para exposições é o MACC, a estrutura
da estação cultura deveria ser remodelada e
modernizada. Grandes áreas verdes estão cada
vez menos comuns, como o antigo terminal
central que era uma linda praça. Não bastasse
isso, o que se vê nos bairros é cada vez menos
árvores em frente as casas. Acredito que deveria
ser lei que todas as casas tivessem uma árvore
em frente. Na minha rua por exemplo, restam
pouco mais de 3 árvores, uma vergonha. Ocupar
o centro da cidade com atividades culturais. Os
shows que antes aconteciam na estação cultura e
que já não acontecem com tanta frequência. Me
lembro também das apresentações no largo do
rosário em que os restaurantes colocavam mesas
na praça. São iniciativas como estas que reavivam
o centro. Implementar a obrigatoriedade de ter
uma árvore plantada em frente de cada casa,
e punir a derrubada das mesmas com uma alta
multa. Campinas está deixando cada vez mais
de ser uma cidade verde. Nota-se ao caminhar
pelos bairros. Mais atenção na ocupação, muitas
vezes ilegal, das calçadas da cidade por barracas
(salgados, hot dogs, etc) que muitas vezes
tomam praticamente todo o espaço destinado à
circulação dos pedestres.”

AR 10 - Jd. Carlos Lourenço, Vila Lemos, Jd.
Andorinhas, Jd. Santa Eudoxia, etc
As sugestões apontadas pelos moradores da
AR 10 são: “sugiro a construção de ciclovias
em nosso município. Sorocaba poderá fornecer
bom material sobre viabilização e solução de
problemas para a implantação das ciclovias, visto
que já conta com mais de 100 Km implantados.
Ciclovia para mobilidade urbana, evolução
cultural, recuperação da saúde e diminuição
da violência no trânsito. Transporte coletivo
deve ser ambiente de respeito. É necessário
a revalorização do motorista de ônibus. Sugiro
que: os motoristas de ônibus passem a ser
funcionários concursados do município. Carga
horária máxima de 6 horas diárias e duas
folgas semanais. Adoção do sistema de IPTU
acumulativo sobre imóveis ociosos assim como
previsto para a cidade de São Paulo. Sugiro a
parceria da Prefeitura de Campinas e o sistema
de comércio para criação da 2a unidade do
SESC CAMPO GRANDE (Campo Grande e Ouro
Verde). Para o Rio Jaguari sugiro uma força tarefa
no intuito de estabelecer parcerias intermunicipais
para a proteção expropriação e reflorestamento
das margens do rio. Seria um projeto de
suma importância regional que contaria com a
aprovação da sociedade que vive sob a ameaça
da falta de água. Seria uma ação de grande visão
ecológica e de revaloração dos investimentos
públicos. Sugiro o estudo das análises do
especialista em clima e floresta: Antônio Nobre.
Criação de fontes de água filtrada no centro da
cidade e nos centros comerciais de bairros”.
AR 11 – Jd. Eulina, Parque Chapadão 1, Pq,
Via Norte, Vila Prost, etc
Para a AR 11, os principais problemas ressaltados
foram: a condição do asfalto e das calçadas é,
em geral, lastimável em toda a cidade e a não

141

PARTICIPAÇÃO DIRETA: PROCESSO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Como sugestões, apontam: Construção de
moradias sustentáveis com terrenos maiores
e incentivo a hortas coletivas e reutilização da
água de chuva; concurso público para monitores
de atividades físicas que desenvolvam projetos
nas áreas públicas para incentivar a prática de
esportes coletivos; incentivo a reciclagem com
descontos nos impostos IPTU; mais consultas
a população para incentivar a participação das
pessoas.

conservação dos Rios. Nos governos Toninho
e Isalene o Piçarrão foi canalizado, porém, foi
esquecido, hoje o rio está com muito mato dentro
o que pode causar enchentes devido a dificuldade
do escoamento da água.
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As sugestões apontadas foram: criar campanha
de plantio de árvores, colocar uma árvore por
residência, como existia no passado. Campinas
possui uma ótima linha de VLT que poderia
ser restaurada e expandida, porém, hoje está
abandonada e em muitos lugares com ocupações
irregulares. Uma triagem deveria ser realizada
em todas essas áreas de ocupações irregulares
para que houvesse um levantamento do valor
necessário para construção de moradias do
Programa Minha Casa Minha Vida do Governo
Federal. Uma boa iniciativa cultural é a de
um cinema a céu aberto, chamaria atenção
dos habitantes das cidades vizinhas e geraria
emprego para comerciantes regularizados pela
Prefeitura. Isso viria na esteira da revitalização do
centro de Campinas.
AR 12 - Jd. Aeroporto, Campo Belo, DICs,
Jd. Planalto Viracopos, etc.
O maior número de participantes da AR 12
é do bairro Campo Belo. O bairro apresenta
muitos problemas e carências básicas, entre
elas: falta de sistema de coleta de esgoto; falta
de sistema de coleta de lixo; falta de escolas e
postos de saúde; bairro muito afastado do centro
e de difícil acesso; inexistência de espaços de
lazer e convívio para os moradores do bairro;
poucas linhas de ônibus circulam no local, e,
devido à completa falta de infraestrutura local,
os moradores do bairro precisam se deslocar em
busca de comércio, lazer e serviço.
Não foram apontadas sugestões nem
qualidades.

AR 13 - Jd. Florence, Satélite Iris, Pq.
Valença I e II, Pq. Itajaí, etc
Para a AR 13, os problemas apontados foram: no
bairro Jardim Florence não há espaços públicos,
unidades de saúde, creches, escolas e praças
para nossas crianças.
As sugestões foram: criar uma ciclovia no
canteiro da Avenida John Boyd Dulonp, aproveitar
melhor a Praça João Amazonas criando um teatro
no local, plantar mais árvores em Campinas.
AR 14 - Jd. Miriam, Alphaville, Parque
Xangrilá, Gargantilha, Pq. dos Pomares, etc.
Para a AR 14, os problemas apontados foram: as
calçadas da cidade como um todo estão muito mal
conservadas; os novos bairros devem ser melhor
planejados com ruas largas, passeios públicos
adequados e dotados de ciclovias; as praças e
pontos turísticos da cidade devem ser melhor
cuidados e com melhor segurança; plantar mais
arvores em espaços públicos; maior cuidado com
os rios que banham o nosso município. O bairro
Parque dos Pomares apresenta sérias carências,
tais como: ruas sem asfalto, esgoto correndo à
céu aberto, inexistência de infraestrutura básica e
espaços públicos.

4.3. LEITURA DA CIDADE:

Sistematização e análise dos resultados

Este exercício visava à identificação de valores
urbanos no território de Campinas, a partir da
visualização de lugares que, por suas características físicas, pudessem expressar qualidades de
bem estar, exemplos positivos ou situações urbanas agradáveis que merecem reconhecimento e
afeto daquele que o elegia. De caráter puramente
qualitativo, este exercício buscava construir um
mosaico de imagens relativas ao território municipal, transcendendo os instrumentos cartográficos
(sem deles prescindir) e dando corpo visual a
conceitos da boa forma urbana.
Para buscar a cidade que se deseja é preciso saber o que dela preservar, reconhecer seus valores
tomados como bens comuns, como expressões
da própria identidade de Campinas, como patrimônios culturais (material ou imaterial) e afetivos. A
história de cada cidadão é inscrita em parcelas
do território, fragmentos da cidade que abrigam a
vida no seu curso cotidiano e, portanto, o que se
pode flagrar por meio deste instrumento será sempre um mosaico de lembranças, de memórias

e de lugares – e não uma totalidade ou conclusão
sistêmica. Ao contrário, a quantidade de
participações jamais oferecerá uma visão sistêmica, mas, quanto maior, mais peças ou unidades
teremos para compor um mosaico em contínua
construção.
A experiência do exercício no âmbito da CGP,
tomada como um “piloto”, estimulou a PMC a
investir na elaboração de um aplicativo digital,
disponível (e gratuito) a todos que possuam os
mínimos meios de operá-lo, visando ampliar as
modalidades de escuta da população.
O aplicativo denominado “Participa Campinas!”
objetiva ser um canal de comunicação da Prefeitura Municipal, através da Seplan, no processo
permanente de planejamento. A primeira funcionalidade desenvolvida foi o “Leitura da Cidade”.
Futuramente irá abrigar o processo participativo
de elaboração do Plano Diretor e de outras leis urbanísticas que vierem a ser elaboradas. O aplicativo está disponível para os sistema operacionais
Android e iOS.
A análise das contribuições das fichas do
exercício de “Leitura da Cidade” revela uma
preocupação maior em relação ao tema do
espaço público. Foi recorrente entre os
participantes sugestões da seguinte natureza:
ampliação do espaço do pedestre a partir da
criação de novos calçadões e passeios mais
generosos; recuperação das áreas verdes
urbanas subutilizadas (Bosque dos Alemães e
Italianos), bem como ampliação da cobertura

verde com a criação de novos bosques e praças;
readequação da área da Fepasa de modo a
transformá-la em centro cultural que seja
referência para todo o município de Campinas;
qualificar espaços públicos associados a bens
tombados, caso do Jockey Club, para que
sejam mais agradáveis e atraiam maior número
de frequentadores; criação de parques lineares
dotados de sistema cicloviário em espaços livres
lindeiros a determinados córregos, como no caso
da Av. Orozimbo Maia e Norte-Sul, por exemplo.
As contribuições da população no “Leitura da
Cidade” ainda é pequena, mas já dá indicações
dos valores urbanos que poderão compor este
mosaico afetivo da cidade. As contribuições desse
exercício se encontram no ítem 6.2 do capítulo 6,
Anexos.
Será necessária, ainda, uma maior divulgação do
aplicativo para conseguirmos ampliar a
participação da população e enriquecer o conjunto
de contribuições que, por características
intrínsecas ao próprio meio – a imagem digital –
demonstra grande potencial comunicativo, quando
comparado com a descrição de natureza verbal
que a acompanha.
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O Exercício denominado “Leitura da Cidade” foi
proposto em uma oficina de capacitação realizada no âmbito da CGP, no dia 17 de novembro de
2014, quando se apresentava princípios urbanísticos visando à atualização dos conceitos de uso e
ocupação do solo, apoiados em exemplos concretos de outras cidades brasileiras ou de outros
países ou, ainda mesmo, em exemplos do próprio
passado de Campinas. Maiores detalhes desse
encontro podem ser consultados no sub-capítulo
3.3.

5.0 SEMINÁRIOS

5.1. SEMINÁRIOS ORGANIZADOS PELA PMC

5.1.1. Seminário Pensar a Cidade: uso e ocupação do solo e meio-ambiente

9:30h – 10h10m
Cidade e Água – ocupação urbana sobre aquífero no Rio
Branco/AC
Arquiteto Eiji Hayakawa
10h20m – 11h
Adensamento e espaços livres de fruição pública:
contribuições às legislações urbanísticas de São Paulo
e de Santos
Arquiteto Eugenio Fernandes Queiroga –
Professor Associado da FAU-USP
SOBRE O EVENTO
O seminário integra as atividades de revisão da
legislação urbanística do município e objetiva trazer
experiências significativas para ampliar a discussão de
temas relevantes para a construção de uma cidade
melhor e com mais qualidade de vida.
Dia: 05/11/2014
Horário: 8:30h – 12h30m
Local: São Vermelho - Prefeitura Municipal de Campinas
- Av. Anchieta, 200, Centro, Campinas
Programação
9h
Abertura
Jonas Donizete – Prefeito Municipal

11h – 11h30m
Café
11h30m
Debates
12h30
Encerramento
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Prefeitura Municipal de Campinas
Seminário discute revisão da legislação urbanística
de Campinas, artigo sobre o evento publicado no site da
PMC em 03/11/2014
“A Prefeitura de Campinas por intermédio da Secretaria
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

(Seplan), realiza nesta quarta-feira, dia 5 de novembro,
o seminário “Pensar a Cidade – Uso e Ocupação do Solo
Urbano e Meio Ambiente”. O evento integra as atividades
de revisão da legislação urbanística do município e
objetiva trazer experiências significativas para ampliar
a discussão de temas relevantes para a construção de
uma cidade melhor e com mais qualidade de vida.
Os palestrantes, com ampla experiência na área
urbanística, tanto no Brasil como no exterior,
apresentarão questões relativas a relação da cidade
com o meio ambiente, ocupação urbana, adensamento
e espaços livres.
O seminário não exige inscrição prévia, é aberto ao
público em geral e contará com a presença de
representantes das universidades, entidades de classe,
conselheiros municipais e demais integrantes do
processo de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo.
O encontro será no Salão Vermelho do Paço Municipal,
das 8h30 às 12h30.
Palestrantes
O arquiteto e urbanista Eiji Hayakawa, foi um dos
palestrantes da edição 2014 do Arq. Futuro, importante
plataforma de discussão sobre o futuro das cidades. Tem
em sua trajetória profissional, mais de 13 anos de
experiência. Trabalhou como responsável pelos
projetos internacionais do escritório do arquiteto Tadao
Ando, ganhador do prêmio Pritzker de 1995.
No seminário irá apresentar o tema “Cidade e Água
– Ocupação Urbana sobre o Aqüifero no Rio Branco –
Acre”.
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Coordenação
Fernando Pupo – Secretário Municipal de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano
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O arquiteto Eugênio Fernandes Queiroga, possui experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em projetos de espaços livres públicos, atuando
principalmente com paisagismo, sistemas de espaços
livres, urbanização contemporânea, espaços públicos
e esfera pública. Sua apresentação irá abordar o tema
“Adensamento e Espaços Livres de Fruição Pública:
Contribuições às Legislações Urbanísticas de São Paulo
e de Santos”.
O Seminário contou com cerca de 171 participantes. A
lista de presença está disponível para consulta na Seplan e não consta deste Relatório por conter informações
pessoais dos participantes.
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5.1.2. Seminário Novo Plano Diretor Estratégico: reflexões e críticas

SOBRE O EVENTO
O seminário integra as atividades de revisão da legislação urbanística do município e objetiva marcar o início
dos trabalhos de revisão do Plano Diretor de Campinas levando ao público reflexões e críticas sobre o papel desse instrumento no contexto da cidade contemporânea.
Novo Plano Diretor Estratégico – reflexões e críticas
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Dia: 10/12/2014
Horário: 14:30h – 17:30h
Local: São Vermelho - Prefeitura Municipal de Campinas
- Av. Anchieta, 200, Centro, Campinas.
Seminário deu início ao processo de revisão do Plano Diretor de Campinas, artigo publicado no site da
PMC em 11/12/2014
“O seminário “Novo Plano Diretor Estratégico –
Reflexões e Críticas” deu início, na tarde da última
quarta-feira, 10 de dezembro, ao processo de debates
sobre a revisão do Plano Diretor da cidade. O objetivo da
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano (Seplan) é criar um conjunto de conhecimento e
conceitos para um amplo debate. O evento ocorreu no
Salão Vermelho do Paço Municipal.
De acordo com o secretário da Seplan, Fernando Pupo, o
tema atrai interesse dos diversos setores da sociedade,
porque o Plano Diretor é um instrumento fundamental
que estabelece os princípios para o desenvolvimento
urbano e rural do município. “Prova disso, é o número
de participantes do evento, próximo a 200 pessoas, que
expressa a importância e o interesse dos diversos
setores da sociedade”, ressaltou.

O seminário contou com a presença do vice-prefeito,
Henrique Magalhães Teixeira, representantes de várias
secretarias municipais, dos presidentes da Sanasa e da
Ceasa, respectivamente, Arly de Lara Romeo e Mário
Gadioli, de vereadores do município, empresários e
demais interessados na temática.
Temas
“O Plano Diretor frente às transformações recentes na
estruturação urbana” foi o tema abordado pelo arquiteto
e urbanista Eduardo Nobre. Para ele, Campinas é uma
cidade com economia bastante desenvolvida e
potencialidade muito grande para continuar esse
desenvolvimento econômico, mas com questões
bastante complicadas de precariedade urbana que
precisam ser tratadas.
“O grande desafio é ordenar de fato o crescimento da
cidade para evitar que se ocupe áreas que não devam
ser ocupadas, considerar questões referentes ao
patrimônio histórico, a mobilidade urbana com incentivo
ao transporte coletivo e outras alternativas. E, o Plano
Diretor deve ser o grande instrumento para se trabalhar
todas essas questões”, falou.
A arquiteta e urbanista Elisabete França abordou “O
Plano Diretor e a integração entre habitação e
infraestrutura”. De acordo com ela, a habitação define
territórios e, portanto, é uma componente fundamental
na elaboração do Plano Diretor que precisará enfrentar
locais de moradia sem infraestrutura ou a falta de
mobilidade.
“O desafio sempre será o de como resolver esse
drama urbano, de como as pessoas se locomovem de
casa para o trabalho e de volta pro bairro. Neste sentido
é necessário deixar a setorização de lado e elaborar um
plano integrado que discuta habitação, mobilidade,
saneamento, entre outras políticas.

Plano Diretor Estratégico
O Novo Plano Diretor Estratégico tem como objetivo
central orientar as ações do poder público visando
compatibilizar os interesses coletivos e garantir de
forma mais justa os benefícios da urbanização, garantir
os princípios da reforma urbana, o direito à cidade e à
cidadania e a gestão democrática da cidade. Para
atingir esses objetivos é necessário fortalecer a
participação popular nas decisões dos rumos da cidade.

Na ocasião, a diretora do Departamento de
Planejamento (Deplan/Seplan), Carolina Baracat,
informou aos presentes que, a partir do dia 15 de
dezembro, será disponibilizado o aplicativo “Participa
Campinas” para tablet e smartphone, que está sendo
desenvolvido pela Informática dos Municípios
Associados (IMA). “Nossa ideia é facilitar a participação
do cidadão que poderá acompanhar e participar do
processo de revisão da Legislação Urbanística do
município, por intermédio de tecnologia adequada que
facilita o acesso a todos”, disse. Todo esse processo
ocorre com a participação da sociedade civil
organizada”.
O Seminário contou com cerca de 200 participantes.
A lista de presença está disponível para consulta na
Seplan e não consta deste Relatório por conter
informações pessoais dos participantes.
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“O caráter estratégico é porque não se limita ao seu
horizonte de revisão, mas vai além, para pactuar uma
nova legislação que tenha condições de ser aplicada,
para que possamos construir uma cidade melhor da que
temos hoje, com condições e qualidade de vida cada vez
melhores para o conjunto da população de Campinas”,
argumentou Pupo.
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6.0 ANEXOS

6.1. RELATORIA INTEGRAL DOS DEBATES

6.1.1. CGP: Reunião 1 - Relatoria Integral das contribuições dos participantes
REUNIÃO DA 1ª OFICINA CGP
DATA: 29/09/2014
LOCAL: ESTAÇÃO CULTURA

GRUPO 1
MORAR EM CAMPINAS
(12 PESSOAS)
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NOME: Augusto Pimentel, Arquiteto.
INSTITUIÇÃO: PROURB
PROBLEMAS:
•
Segregação socioespacial; Chegamos
a ter leis que proibiam a construção de
habitações de interesse social/vilas em Nova
Campinas;
•
O poder publico não pode estimular essa
segregação, como ocorre com a legislação
urbanística atual;
•
Drenagem: a lógica de ocupação de
lotes pequenos leva a uma pavimentação e
impermeabilização total do solo, resultando
também em uma carência de áreas verdes
junto às residências;
QUALIDADES:
•
Alguns bairros arborizados revelam
qualidade do espaço habitado;
POTENCIALIDADES:
•
Campinas é um pólo gerador de
empregos, esse fator deveria ser utilizado de
forma positiva na política habitacional;
•
As redes de equipamentos escolares e
de saúde deveriam ser estimuladas, sobretudo
nos bairros mais carentes;
DESAFIOS:
•
As regiões ricas em infraestrutura
de transporte público deveriam proibir ou
desincentivar a produção de garagens. Isso
impacta a lei de Polo Gerador de Tráfego.
•
Soma-se ao item anterior a necessidade
de valorização do pedestre (qualificar os
percursos na escala do bairro por meio da
microacessibilidade).
•
Incentivar o adensamento populacional no

Centro, inclusive com o estímulo a produção
de unidades habitacionais de menor porte;
•
Incentivar a construção de novas
centralidades com a articulação de moradia e
emprego;
•
A nova LUOS deveria facilitar o processo
de aprovação de projetos;
NOME: Fidelis Asta, Arquiteto - ASTA
Arquitetos.
INSTITUIÇÃO: PROURB
PROBLEMAS:
•
Ausência de acessibilidade do transporte
publico até a unidade habitacional;
•
As novas unidades habitacionais
produzidas pelo Estado são pensadas de
forma isolada, sem relação com o entorno;
•
Demora no processo de aprovação dos
projetos;
QUALIDADES:
•
(Não foram citadas)
POTENCIALIDADES:
•
A prefeitura deveria descentralizar as
aprovações de projeto nas ARs;
•
A LUOS deve incentivar a moradia junto
aos empregos, com incentivo ao uso misto do
solo;
DESAFIOS:
•
A habitação não é só a casa! É também o
entorno, com empregos, serviços, lazer...com
uma vida de bairro qualificada! É necessário
integrar o entorno com a habitação;
•
A legislação deveria incentivar o
desenvolvimento de empregos junto às
moradias.

PROBLEMAS:
•
Campinas apresenta gabaritos
desproporcionais nos edifícios da região
central; Estes edifícios geram problemas
graves de tráfego;
•
Campinas cresceu rapidamente e sem
planejamento;
QUALIDADES:
•
Universidades;
•
Comércio de importância e alcance
regional;
POTENCIALIDADES:
•
Arborização: GAUC deveria ser mais
presente; mais divulgado;
•
Resgatar a vida urbana que existia
no Centro (cinemas, atividades em vários
horários, etc.);

•
Os instrumentos do Estatuto da Cidade
não são utilizados;
•
Não se cumpre a função social da
propriedade;
•
Segregação espacial: a população
carente não tem acesso às melhores áreas,
como a APA. Quando a APA foi demarcada,
ficou claro quem poderia morar ali (alta renda).
É a principal zona de segregação socioespacial
de Campinas;
•
Os movimentos de moradia não recebem
apoio da administração pública!
QUALIDADES:
•
A cidade recebeu bem a população
migrante;
POTENCIALIDADES:
•
Revisão da LUOS e Plano Diretor é uma
grande oportunidade para solucionar a questão
da segregação urbana e do déficit habitacional;

DESAFIO:
•
Incentivar novas centralidades;

DESAFIO:
•
Vazios urbanos e imóveis vazios deveriam
ser utilizados para solucionar o problema de
carência habitacional;

NOME: Aparecido Ferreira da Silva, líder
comunitário.
INSTITUIÇÃO: Conselho Municipal de
Habitação

NOME: João de Souza Coelho Filho.
INSTITUIÇÃO: Conselheiro CMDU

PROBLEMAS:
•
Grande déficit habitacional, sobretudo
entre as famílias de 0 a 3 salários mínimos;
•
Vazios urbanos e imóveis subutilizados ou
abandonados, sobretudo na área central;
•
Dificuldade de articular politicas setoriais
com os planos habitacionais;

PROBLEMAS:
•
Concorda com os problemas levantados
nas falas anteriores;
QUALIDADES:
•
O crescimento/desenvolvimento é uma
grande qualidade de Campinas. A partir dele foi
possível a cidade atingir outros patamares;

•
Instituições de ensino e pesquisa;
•
Grande atração de empresas de alta
tecnologia;
•
Grande centro de logística;
POTENCIALIDADES:
•
É preciso ter um número claro da
demanda habitacional para desenhar politicas
públicas efetivas;
•
A LUOS não trata diretamente da questão
habitacional, mas deveria ser um instrumento
para conduzir as questões de outras esferas,
tais como políticas habitacionais igualitárias;
NOME: Manoel Silverio Teodoro.
INSTITUIÇÃO: Conselheiro de Saúde
PROBLEMAS:
•
Novos bairros são construídos sem a
infraestrutura urbana necessária, inclusive
equipamentos públicos;
•
Construção de habitação de interesse
social muito distante da região central;
•
Falta vontade política para construção de
políticas habitacionais efetivas;
QUALIDADES:
•
(Não foram citadas)
POTENCIALIDADES:
•
O Centro tem muitas áreas subutilizadas
(incluindo prédios públicos) que poderiam
receber a demanda por novos equipamentos e
habitações;
DESAFIOS:
•
Alterar a legislação urbanística
urgentemente!
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NOME: Felix Gerner, Engenheiro.
INSTITUIÇÃO: CREA/SP

NOME: Simone Medeiros, Arquiteta.
INSTITUIÇÃO: SEMURB/Aprovação de projetos
de grande porte.
PROBLEMAS:
•
Crescimento centrífugo de Campinas;
•
Precariedade e abandono do Centro;
QUALIDADES:
•
Universidades/Pesquisa/Tecnologia;
•
Existem áreas arborizadas;
POTENCIALIDADES:
•
O Centro tem grande potencial de
revitalização;

ANEXOS
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DESAFIO:
•
Estimular comércio local e novos usos em
sub-centros. Cidade multipolarizada;
NOME: Marcel Padilha
INSTITUIÇÃO: SETEC
PROBLEMAS:
•
Déficit habitacional, sobretudo para a
população de baixa renda (não conseguem
financiar a casa própria);
•
Crescimento urbano veloz e sem
infraestrutura necessária;
•
Os programas de moradia nacionais
(como o MCMV), estimulam a construção
de bairros distantes e sem infraestrutura e
empregos;
QUALIDADES:
•
PIB elevado;
•
Universidades;
•
Concentração de empregos (inclusive de

alcance metropolitano);
POTENCIALIDADES:
•
Grande dificuldade para aprovação de
projeto: legislação complexa, que na verdade
deveria promover ou facilitar o processo de
aprovação.
DESAFIO:
•
Empresas de grande porte tem interesse
de se instalarem em Campinas: porque não se
exigir delas contrapartidas para produção de
Habitação?
NOME: Isabel Cristina Santos de Almeida,
Assistente Social.
INSTITUIÇÃO: Conselho Municipal de
Desenvolvimento Social
PROBLEMAS:
•
A população dos bairros mais pobres
não acessa as áreas mais bem qualificadas
urbanisticamente;
•
População carente está sendo expulsa
das áreas mais bem dotadas de equipamentos
para áreas sem qualquer qualidade urbana;
•
Não se pensa a politica habitacional a
partir do morador mais pobre...(qual tipologia
é a melhor? Onde quero morar?). A política
habitacional atual obriga o morador a fazer
parte de um processo muitas vezes prejudicial
à ele;
•
Ausência de equipamentos públicos e
gratuitos nas áreas periféricas;
•
As universidades não atingem a
população mais carente;
•
Campinas não tem um plano de
habitação;

•
Os programas habitacionais só pensam
na remoção da população que habita as
áreas de risco, ou seja, só pensa a situação de
emergência;
QUALIDADES:
•
Cidade acolheu pessoas de origens
diversas;
•
Cidade verde;
POTENCIALIDADES:
•
(Não foram citadas)
DESAFIO:
•
Pensar em como solucionar as demandas
ou problemas das áreas sem infraestrutura
que já estão ocupadas hoje; Como pensar os
problemas derivados dos planos e ações dos
programas habitacionais já em curso?
NOME: José Rafael Ielo, Arquiteto.
INSTITUIÇÃO: COHAB Campinas
PROBLEMAS:
•
A COHAB trabalha, mas tem-se a
impressão de pouco resultado; COHAB
realizou um trabalho grande, com mais de 100
áreas e não foi levado adiante;
•
Falta efetividade dos planos;
•
Pouca destinação de recursos para a área
habitacional;
•
Conjunto habitacionais distantes, em
áreas carentes de infraestrutura; altos custos
para levar infraestrutura para as periferias;
•
Terra cara no Centro para produção de
habitação ode interesse social.
QUALIDADES:

POTENCIALIDADES:
•
É preciso fazer valer os instrumentos
do Estatuto da Cidade, sobretudo o IPTU
progressivo nos vazios urbanos centrais;
DESAFIO:
•
Uma legislação mais objetiva é
necessária.
NOME: Welton Narras Cury
INSTITUIÇÃO: HABCamp
PROBLEMAS:
•
Excesso de burocracia: dificuldade de
aprovação de projeto; Legislação Urbana
ultrapassada e mal feita, que amplia essas
dificuldades; Pulverização de normas: corolário
burocrático!
•
Não temos um escritório de planejamento.
Falta de técnicos. A SEPLAN só analisa
projetos, mas não tem tempo de propor;
•
A LUOS e as leis complementares são
péssimas: sempre se coloca a necessidade de
estudos específicos, etc...
•
Área rural improdutiva, muitas delas
são chácaras...se faz o que quer dentro
destas áreas sem qualquer necessidade de
aprovação/fiscalização; Elas são, na realidade,
áreas urbanas classificadas como rurais;
QUALIDADES:
•
Potencial de crescimento; vocação de
crescimento;
•
Centro metropolitano de serviços
terciários e quaternários;

POTENCIALIDADES:
•
O desenvolvimento econômico de
Campinas atrai uma população que necessita
de moradia popular. Portanto, o planejamento
dessas moradias é urgente e necessário!
DESAFIO:
•
O perímetro urbano não é relevante como
instrumento urbanístico;

glebas que hoje são classificadas como áreas
rurais, mas tem plenamente uma ocupação
urbana.
•
Pensar áreas mais densas nas regiões
consolidadas, compatíveis a uma cidade de
grande dinâmica urbana;
•
Demarcar com clareza as áreas de
expansão urbana;

NOME: Valquíria Sonatti
INSTITUIÇÃO: Secretaria de Relações
Institucionais; Gabinete do prefeito;
PROBLEMAS:
•
Programa MCMV não ajudou a solucionar
nos problemas habitacionais da cidade! A
CAIXA não é uma secretaria de habitação! O
programa obriga a população de baixa renda
a ‘engolir’ uma divida e não tem a opção de
escolher onde quer viver;
•
O PIB municipal, tão elogiado, não é
utilizado em uma política habitacional;
QUALIDADES:
•
(Não foram citadas)
POTENCIALIDADES:
•
É preciso revitalizar a área central;
•
É preciso utilizar os instrumentos do
Estatuto da Cidade nas áreas centrais! Troca
de potencial construtivo;
•
Exemplo de PPP: Programa Casa
Paulista de São Paulo;
DESAFIOS:
•
É necessário incluir na área urbana
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•
Os projetos recentes da COHAB são
feitos na mesma área dos reassentamentos;

GRUPO 2
LOCOMOVER-SE EM CAMPINAS
(10 PESSOAS)
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NOME: Fabio Bernils, arquiteto e urbanista
INSTITUIÇÃO: AREA (Associação Regional de
Escritórios de Arquitetura de Campinas)
Bairro onde mora: Chapadão
PROBLEMAS:
•
O automóvel como única opção de
transporte; a ausência de transporte coletivo,
em determinados bairros, incentiva o uso do
carro. Mora no Chapadão e trabalha no Jd.
Aurélio;
•
Ausência de terminais de ônibus nos
bairros;
•
Ausência de transporte de passageiros
sobre trilhos
•
Falta de continuidade dos ônibus;
•
Os terminais do centro ocupam espaços
que poderiam ser devolvidos para a cidade
como transporte publico. Ex: A linha 271 que
passou para cooperativa;
•
Rodoviária enorme, mas não tem um
Terminal Municipal; passageiros de Hortolândia
e Sumaré chegarm na Rodoviária e caminha
a pé até o Terminal Central para pegar ônibus
que os levam aos bairros.
QUALIDADES:
•
Os bairros com uso misto favorecem a
mobilidade da cidade;
•
Empreendimentos geraram novas
centralidades que mudaram positivamente
a dinâmica dos bairros, facilitando o acesso
a comércio e serviços e favorecendo a
mobilidade urbana na cidade;
POTENCIALIDADES:
•
A linha férrea que conecta Campinas à
Hortolândia e Sumaré, poderia ser utilizada
para transporte de passageiros;

•
Interligar ciclovias utilizando o leito
férreo, que tem 2% de inclinação (não dá mais
para insistir na proposta radioconcêntrica do
sistema viário).
DESAFIOS:
•
Construir uma cidade mais compacta
•
Aproveitar a crise, antes de ter que criar
rodizio de carro, como em São Paulo e criar
meios de transporte rápido
NOME: Miguel Tadeu Rodrigues, engenheiro
civil.
INSTITUIÇÃO: Secretaria de Segurança PMC
Bairro onde mora: Barão Geraldo
PROBLEMAS:
•
Transporte público não funciona para se
locomover pela cidade. Ele mora em Barão e
é usuário de automóvel, pois a rede de ônibus
não atende seu trajeto pessoal (trabalha na
PMC);
•
Os novos empreendimentos imobiliários
estão sobrecarregando as vias com
automóveis, pois o modelo de urbanização
extensa gera adensamento de trânsito;
•
Faltam transposições dos obstáculos
urbanos: Ferrovia e Rodovias;
•
Hoje, nem de automóvel a locomoção é
eficiente em Campinas: congestionamentos
diários em horários de rush.
DESAFIOS:
•
Criar meios de transporte rápido

PROBLEMAS:
•
Ônibus funcionam radialmente,
pendularmente Bairro – centro e não há uma
integração perimetral.
•
Campinas tem sido construída para
locomover-se de automóvel (este é o modelo
de crescimento urbano adotado).
•
Campinas não está sendo projetada para
o pedestre, nem para o ciclista: faltam calçadas
e há pontos instransponíveis. O Piçarrão, por
exemplo, está sendo alterado e não contempla
um cuidado maior com as calçadas;
DESAFIOS:
•
Tirar ônibus e carro do centro – criar
atrativos no centro para que se vá a pé;
NOME: Carolina Baracat Lazinho,
INSTITUIÇÃO: Diretora DEPLAN PMC
Bairro onde mora: Mora em outro município Americana
PROBLEMAS:
•
Aprovações de EIS sem largura de vias
adequadas e de loteamentos sem pensar na
mobilidade urbana.
POTENCIALIDADES:
•
Rede de transporte metropolitano
DESAFIOS:
•
Criar novas centralidades na cidade (ou
sub-centros).
NOME: Carlos Lemos, jornalista

INSTITUIÇÃO: Secretaria de Comunicação
Bairro onde mora: Jardim Oliveira
PROBLEMAS:
•
Piora no sistema de ônibus no último ano.
Exemplo: ônibus linha 348 era pontual e não é
mais, não mantém regularidade de horários.
•
Vem notando uma atitude dos motoristas
de boicote (linha verde) devido à falta de
direitos trabalhistas (eles não são remunerados
pela hora do almoço), e a fiscalização da
EMDEC não é eficiente;
•
Os semáforos não permitem pessoas com
mobilidade reduzida atravessarem a rua, pois o
tempo do semáforo não é suficiente.
•
Crítica à retirada do cobrador de ônibus,
pois o cobrador trabalhava com a segurança
dos passageiros, humanizava o atendimento além disso, o aumenta do desemprego.
NOME: Isadora Gonzalez Marchesini,
INSTITUIÇÃO: Secretaria Assistência Social
PMC
Bairro onde mora: morava no Centro e mudou
para Barão Geraldo
PROBLEMAS:
•
Usuária do sistema de transporte público
acha que ele não funciona bem e pretende
comprar um carro;
•
Acessibilidade, no sistema de ciclovias,
não é boa e precisa de projetos para melhorar;
QUALIDADES:
•
Ciclovias e ciclofaixas implantadas são
positivas. Em Barão Geraldo se usa muito;
DESAFIOS:

•

Aumentar Ciclovias e ciclofaixas.

NOME: Clair Souza, engenheiro
INSTITUIÇÃO: EMDEC
Bairro onde mora: Jardim Aurélia
PROBLEMAS:
•
A pressão dos empresários para que o
sistema de transporte seja lucrativo é muito
alta, por isso não se criam novas rotas de
ligação na cidade; ou seja, rotas alternativas
esbarram nas questões de custo, na medida
em que o empresário não tem intenção de
atender trajetos deficitários.
•
As vias principais estão saturadas e é
preciso alternativas “paralelas”.
•
Maiores gargalos da cidade: Rodovia D.
Pedro I e Anel Viário.
POTENCIALIDADES:
•
Há espaço para criação de novas
modalidades em algumas vias expressas
existentes;
•
Criar estacionamentos no subsolo
de áreas públicas, na região central. Há
estudos para o Mercado Municipal, Centro de
Convivência, Av. Aquidabã, Prefeitura e Largo
do Rosário;
•
Introduzir transporte de massa para outras
regiões: Taquaral, Barão Geraldo e toda área
leste da cidade.
DESAFIOS:
•
Criar um sistema de transporte público
que desestimule o uso do carro;
•
Criar ciclovias e bicicletários que façam a
intermodalidade com o transporte público;
NOME: Rafaella Violato, engenheira
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NOME: Alessandra Garcia,
INSTITUIÇÃO: COHAB Campinas
Bairro onde mora: Chapadão / Guanabara

INSTITUIÇÃO: SEPLAN
QUALIDADES:
•
A Av. John Boyd Dunlop tem um sistema
de transporte de ônibus bom;
•
Os serviços próximos à Av. J. Boyd
Dunlop e ao eixo Campo Grande- Ouro
Verde são bons e demonstram que é
muito importante tê-los nos outros eixos de
transporte de massa.
DESAFIOS:
•
Pedestres e ciclistas: aumentar a
qualidade e o espaço para eles em detrimento
do espaço para os automóveis;
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NOME: Raquel Cosimato, estatística
INSTITUIÇÃO: SEPLAN
PROBLEMAS:
•
Carros param em lugares proibidos
gerando estreitamento das vias e atrapalhando
a fluidez do trânsito;
NOME: Danilo de Moraes
INSTITUIÇÃO: Secretaria Administração PMC
Bairro onde mora: Jardim Nova Europa
PROBLEMAS:
•
Congestionamentos no fim do expediente.
•
Ciclovias não é a solução para mobilidade
entre pontos distantes.
DESAFIOS:
•
Interligar ciclovias, utilizando o leito férreo
para tal. Não podemos insistir na estrutura
radioconcêntrica.

•
É preciso criar rotas alternativas para sair
do centro e chegar nos bairros mais afastados,
principalmente entre 17h e 19h.
•
Ciclovias

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, ESPAÇOS
PUBLICOS E LAZER EM CAMPINAS
(7 PESSOAS)

NOME: Nelson Ribeiro Machado, Arquiteto e
Urbanista.
INSTITUIÇÃO: Secretaria Municipal de Serviço
Público
PROBLEMAS
•
Tratamento de parques e praças em
áreas urbanas é crucial para qualquer um,
assim como tentar aumentar o número de área
verde na cidade, e melhorar as questões de
iluminação e tratamento de áreas publicas,
referentes a passeios, podas de árvores e
equipamentos públicos. Precisa-se tratar
das áreas abandonadas, muitas vezes sem
infraestrutura; é necessário indicar essas
áreas de interesse de ação do poder publico.
Trabalhar com solicitação de tratamento de
áreas.
QUALIDADES
•
Existe a boa vontade de certos órgãos
e organismos públicos de tentar melhorar o
planejamento e participação popular na gestão
publica. No entanto, o planejamento depende
também de uma questão política, o positivo é
que aos poucos vamos conseguindo designar
técnicos e organizações sociais competentes
e de confiança para concretização de tais
processos, que enfrentam grupos econômicos,
políticos e de interesses individuais. Os
espaços públicos estão sendo revitalizados e
mantidos, dentro do possível.
POTENCIALIDADES
•
A iniciativa privada tem um grande poder
de atuar no espaço público, desde que isso
seja somado a uma dose de boa vontade e
que tenha como resultado projetos e espaços
positivos para a sociedade e ambiente urbano.

NOME: Ernestina Gomes de Oliveira,
Advogada e Professora.
INSTITUIÇÃO: CONCIDADE e PROESP
PROBLEMAS
•
O principal problema da cidade de
Campinas, e que por sua vez, tem como
consequência um reflexo em tudo é a forte
pressão imobiliária, tanto na área urbana
como na área rural. Apesar de existir áreas na
cidade que podem ser utilizadas para espaço
púbico e de lazer, inclusive APAs, acabam
por sofrer uma forte pressão imobiliária e
consequentemente esquecidas ou muradas
da cidade. Barão Geraldo, por exemplo, ainda
possui espaços que devem ser mantidos,
porem Sousas e Paulínia tem os perímetros
das suas APAs avançados. O espaço rural é
importante do ponto de vista ambiental, não só
pela produção agrícola mas como regulador
do solo e do meio ambiente. A Mata de Santa
Genebra por sua vez, é um ponto critico que
se continuar a ser degradada da maneira
como esta sendo passará a não mais existir,
é um espaço que não deve ter um uso para
construção urbana, deve ser parque, área
rural, com viés ambiental. De uma maneira
geral, a cidade sofre com a degradação dos
espaços verdes já existentes, com a falta
de conservação e gestão dos mesmos e
a preservação de matas e áreas cruciais.
A cidade de Campinas já foi conhecida por
ser uma cidade muito arborizada, com vias
bonitas e elegantes, no entanto atualmente, há
árvores sendo retiradas, e mal cuidadas, sem
reposição das mesmas e sem prospecção de
melhora do cenário atual, a cidade já perdeu o
seu status do passado, e continua a perder em
melhores espaços e soluções urbanísticas.
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GRUPO 3

QUALIDADES
•
Tenho dificuldade em achar qualidades,
pois Campinas já as perdeu, como dito
anteriormente.
POTENCIALIDADES
•
Vejo como potencial as APAs e as áreas
rurais, pois assim como problemáticas, se
forem trabalhadas e usadas de maneira
correta e consciente podem se tornar grandes
potenciais para a cidade.
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NOME: Vânia Lando de Carvalho
INSTITUIÇÃO: Conselho Integrado de
Segurança e COP
PROBLEMAS
•
Sou Moradora de uma área verde,
portanto vou focar minha fala nisso. Em
campinas tem áreas verdes, como a do
exercito, que pega não só o chapadão ate
o jardim Eulina, uma área maravilhosa, no
entanto nos últimos anos a manutenção desse
verde está péssima, a CPFL não fala mais com
a prefeitura, entra lá e corta metade da arvore
e não a repõem. Em outra parte dessa área o
próprio exercito usa para treinos e os animais,
como capivaras, estão todas saindo dessa
área e não tem um cuidado com isso, e a
população fica com medo de pegar carrapatos
e doenças. Na questão da manutenção das
praças no chapadão, deveriam ser mais
cuidadas, por exemplo, a Praça Oswaldo
Aranha, é uma praça com arvores centenárias
onde não oferece uma área segura, falta
iluminação e falta uso para o lugar, não tem
pessoas lá. A arborização de maneira geral em

campinas merece melhor cuidado, ninguém
obedece a nada, as arvores são cortadas
porque estão “velhas” e não são sequer
anteriormente podadas. O lixo na região, não
há separação seletiva, é um absurdo, eu fui
presidente da associação dos moradores,
fizemos conselho e não conseguimos implantar
a coleta seletiva, e hoje não existe uma
política para separação e conscientização
da população, os “ecopontos” (local onde os
moradores despejam o lixo separado) que
existem são uma sujeira, e as poucas pessoas
que conhecem desistem da coleta.
QUALIDADES
•
O Plano de Diretrizes e Metas, tinha
um verdadeiro propósito para a cidade, se
os planos e metas fossem executados, pelo
menos um, que tratasse da cidade inteira
estaríamos evoluindo.
POTENCIALIDADE
•
Como potencialidade, vejo que Campinas
tem muito dinheiro, mas esse dinheiro é muito
mal aplicado por essa falta de metas, “rola”
muito dinheiro e pouca ação.

NOME: Carlos Alexandre Silva, Gestor
Ambiental.
INSTITUIÇÃO: Presidente do CONDEMA e
HABICAMP
PROBLEMAS
•
Gostaria de levantar 3 tópicos mais
amplos: em primeiro o grande problema
da cidade é o planejamento, citar pontos
específicos do problema é interessante, mas

precisa de um projeto que apresente tudo,
uma carta de riscos do meio ambiente, que
mostre áreas de riscos humano e ambiental,
que possa possibilitar criar critérios e diretrizes
que levem em consideração questões sociais
e ambientais. Nós não temos como definir o
que queremos para a cidade sem definir sua
vocação, precisamos definir a vocação da
nossa cidade, este é o segundo tópico. E por
fim, preservação é uma coisa e conservação
é outra, precisa-se deixar essa diferença
clara: preservação é intocável, não se pode
mexer, já na conservação podemos intervir,
são aspectos importantes que tem de serem
considerados. Como por exemplo, a questão
rural que foi colocada aqui. Eu trago como
ideal de modelo de cidade, a cidade jardim
de Ebenezer Howard, é um conceito um
pouco antigo, do século 19 mas é um conceito
perfeito para a cidade de campinas que pode
atender a demandas de todos. Podemos
fazer habitações nas APAs e adensá-las
habitacionalmente falando, mas tem que se
criar critérios para tal.
QUALIDADES
•
Somos macro em uma região
metropolitana, a vinda do aeroporto ainda pode
ser transformado no modelo de decisões que
queremos, em virtude dessa qualidade de ser
região metropolitana.
POTENCIALIDADES
•
Tem áreas verdes como potencial para
serem usadas como áreas ecológicas e de
lazer. O município pelo seu tamanho ainda
possui uma capacidade de crescimento.
Podemos fazer a opção de escolher um
modal como transporte limpo, não priorizar

NOME: Hugo de Godoy Telles
INSTITUIÇÃO: Conselheiro do CONDEMA
PROBLEMAS
•
Separei algumas questões pontuais,
primeiro ponto referente a ausência total
de manutenção em praças e jardins, existe
nisto uma deficiência manifesta, para não
dizer uma ausência total. O fato de conviver
com áreas verdes na cidade ajudam muito
na sociabilidade e na mente do individuo.
Algumas dessas praças urbanas pelos seus
tamanhos e topografias serviriam para projetos
sociais e de interação da sociedade como, por
exemplo, uma horta coletiva, isso tem vários
efeitos bons, como a valorização do espaço
público, da cobertura vegetal, a sociabilidade
e o convívio entre as pessoas. Outro ponto
é a ausência de parques temáticos e áreas
de lazer, existe uma desproporção de áreas
verdes sem uso que poderiam ser classificadas
como áreas temáticas. Campinas que pode
ter esses parques prece não ter o interesse
em possuí-los. Como é o caso do parque
ecológico que esta totalmente abandonado,
é um “filho sem pai nem mãe“, esta tudo
abandonado, árvores, animais, patrimônio.
É um déficit manifesto na cidade a questão
desses pontos já citados. O terceiro ponto é a
área da pedra branca, é a maior degradação
ambiental e social, que eu já vi! Há até casos
de morte pela inalação do pó de pedra.

QUALIDADES
•
Não apontou qualidades.
POTENCIALIDADES
•
Primeiramente devemos reconhecer a
dificuldade que não temos uma percepção do
que está acontecendo, estamos tratando o
meio ambiente de uma maneira anacrônica.
Existe uma necessidade latente de mudança
de paradigma, criar outros modelos de
ambiente urbanos, os modelos atuais estão
esgotados, é indispensável um plano que
contemple um código ambiental integrado.
NOME: Gustavo Arthur Prado, Engenheiro.
INSTITUIÇÃO: SANASA
PROBLEMAS
•
Vejo como principal problema as
ocupações irregulares que aconteceram e
acontecem até hoje, apesar de serem menos
recorrentes atualmente, em áreas verdes e
de preservação do município. Esse tipo de
ação influencia na questão de saneamento
e tratamento de áreas verdes e recursos
hídricos do município pelo fato de existir a
necessidade de preservar as áreas a montante
dos afluentes. O município tem também que
se segurar diante das pressões imobiliárias
para preservar essas áreas. E vejo como
solução deste tipo de problema os técnicos
da Prefeitura e da Sanasa como mediadores.
Campinas tem bastantes áreas verdes e áreas
de lazer, sendo recorrente 2 problemas: a
manutenção e colocação de equipamentos
nessas áreas para que elas não fiquem
abandonadas, e as áreas verdes concedidas

ao município, no caso espaços públicos,
decorrentes de loteamentos, sejam melhores
avaliadas, pois trata-se sempre de uma
área residual, que evidentemente sobrou no
projeto, quando não possuem uma topografia
acidentada inviabilizando o uso.
QUALIDADES
•
O desenvolvimento do plano de
saneamento e de recursos hídricos, isso é uma
potencialidade e uma qualidade. O desafio
é que esses planos continuem a crescer e a
serem aplicados.
POTENCIALIDADES
•
Dar continuidade ao plano de saneamento
e recursos hídricos do município.
NOME: Sylvia Regina Domingues Teixeira,
Engenheira Química.
INSTITUIÇÃO: PMC - Secretaria do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PROBLEMAS
•
O grande problema das áreas verdes,
que possuem função ecológica, é a questão
da fragmentação da vegetação mais na área
urbana que na rural, porém não ausente
na última. Na cidade. Esses verdes são
cercados, murados, e acabam sufocados
pelo entrono, e são poucas as áreas verdes
naturais no município, cuja a principal função
é a conexão , que permite o desenvolvimento
da diversidade da fauna e da flora. É de
suma importância restaurar e mantes essas
conexões e continuidades. Em relação a áreas
de lazer como parques e praças na cidade, é
que elas existem em pouca quantidade e estão
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o transporte individual, maIs modelos de
transporte público em massa e consequente
melhorar a qualidade do ar em Campinas que
é considerado, segundo pesquisas, o pior da
região.

más distribuídas ao longo da cidade, inclusive
a acessibilidade a elas quando existem
são precárias e limitadoras. Até mesmo em
loteamentos fechados, essas áreas de lazer
são sempre a sobra, as casas acabam por
dar as costas para elas, que são sempre
vistas como estorvo, enquanto que deveria
ser o contrário, elas deveriam possuir papel
estruturador desse espaço de convívio.
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QUALIDADES
•
Temos ainda na cidade de Campinas
espaço, o que também é uma potencialidade.
Outro ponto interessante é a forte mobilização
social com o comprometimento ambiental. Os
poucos espaços verdes e de lazer que temos
são boas referencias, no entanto, não são
suficientes.  Além da existência e 2 biomas no
município de Campinas: a Mata Atlântica e o
Cerrado.
POTENCIALIDADES
•
Como potencialidade são os planos que
podem mudar a realidade, priorizar áreas a
partir das funções delas, escolher caminhos
e aplicar ações. Outra potencialidade nas
áreas de lazer é elas serem reconhecidas
como sistema estrutural e de infraestrutura do
urbano, não só como uma questão ambiental.

GRUPO 4
CULTURA E PATRIMÔNIO CULTURAL
EM CAMPINAS
(6 PESSOAS)

NOME: Fábio Pires
INSTITUIÇÃO: IAB - Campinas
PROBLEMAS:
•
O centro de convivência está
abandonado. Repensar sobre os edifícios
históricos. Ligação desse centro histórico com
os outros bairros.
QUALIDADES:
•
O centro ainda é referência para a
população.
POTENCIALIDADES:
•
Vida noturna no centro da cidade e a
presença de edifícios históricos nele.
DESAFIOS:
•
O centro de convivência: precisa
revitalizar o prédio para viabilizar as atividades
culturais.
•
Incentivar o uso misto no centro,
diversidade de usos, melhoria no passeio
público e criar vida a noite.
•
Numerar e pensar usos para os edifícios
históricos.
NOME: Alan Cury
INSTITUIÇÃO: IAB Campinas
PROBLEMAS:
•
O abandono do Centro de Convivência
é o ícone da situação da política cultural em
Campinas.
•
Calendário cultural voltado apenas para
a periferia, não há uma educação voltada à
cultura.
•
Campinas não tem casa para a sinfônica,

QUALIDADES:
•
Cidade com maior número de sinfônicas
(três), mas não possuem um espaço
apropriado para se apresentarem.
POTENCIALIDADES:
•
Centro de Convivência, porém seu estado
atual impede que seja utilizado. Existem
perigos estruturais. Além de inúmeros outros
edifícios na cidade com o mesmo problema, de
conservação.

NOME: Fabio Muzetti, arquiteto
INSTITUIÇÃO: Universidades, Diretor da FAUPUCCAMP
PROBLEMAS:
•
Tombamentos tolos e excesso de
tombamentos, como no caso da Av. Júlio de
Mesquita.
•
Faltam leis de incentivo para preservação,
pouca eficiência.
•
Falta de uma política pública efetiva

de preservação. Patrimônio e urbanização
são trabalhados separadamente, política
setorizada, atrapalha a gestão.
•
O Condepac é muito eclético e pouco
técnico.
•
Há uso político do tombamento e não
técnico.
•
Há loteamentos em áreas rurais,
prejudicando o patrimônio rural (Sousas e
Joaquim Egídio).
•
Há impacto negativo do turismo rural na
APA Sousas.
•
O poder publico municipal está não tem
gerência administrativa sobre a área rural.
•
O centro da cidade está cada vez mais
está o abandonando.
•
Há museificação e apenas uso cultural
dos edifícios tombados, com destaque para o
complexo ferroviário e o centro histórico.
QUALIDADES:
•
Nos distritos, onde há descentralização,
a administração funciona muito melhor, há um
sentimento de pertencimento, de identidade, de
proximidade do morador com o poder público
e as pessoas são mais ativas politicamente e
tendem a cuidar melhor das coisas, do bairro e
do patrimônio.
POTENCIALIDADES:
•
O Pátio da Fepasa, uma grande área
obsoleta no coração da cidade.
•
Potencialidade de intervenção nos quase
900.000m2 de áreas livres no centro da
cidade.
DESAFIOS:
•
Política de patrimônio articulada com
política territorial.

•
Identificar centralidades funcionais
e culturais, vinculando as gestões
descentralizadas (distritos e subprefeituras).
NOME: Fábio Barbutti, arquiteto e geógrafo
INSTITUIÇÃO: SEMURB
PROBLEMAS:
•
Complexo ferroviário sem projeto
para ser inserido na cidade novamente,
espaço que guarda a memória da cidade, o
desenvolvimento da cidade se der a partir da
implantação da ferrovia.
•
Alguns tombamentos não cabem à
justificativa (ex. galpão metálico dentro da
Fepasa, ao lado do prédio da oficina).
POTENCIALIDADES:
•
Complexo ferroviário subutilizado, com
grande potencial para usos diversos.
DESAFIOS:
•
Sempre que se propõe um processo de
tombamento, ele deve vir acompanhado de um
projeto, junto com financiamento. Não adianta
tombamento sem proposta de uso.
NOME: Isadora Salviano, bióloga.
INSTITUIÇÃO: PMC - Secretaria do Verde
PROBLEMAS:
•
O munícipio tem carência de divulgação
da sua história e sua cultura. Na área
urbana e rural, fora do centro, encontramse muitos núcleos que preservam a historia
e festividades, mas a divulgação disso não
chega para toda população.
•
Deficiência do município de uma política
seguimentada, que não conversa. As ações
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nem um espaço para se apresentarem, apesar
de possuir três grandes sinfônicas muito bem
reconhecidas fora da cidade.
•
Abandono do prédio do centro é um
retrato de como a cidade trata a cultura.
Não existe nem a valorização do patrimônio
tombado existente (Estação Cultura, por
exemplo, foi restaurada e já se encontra
deteriorada).
•
Dificuldade em acompanhar e fiscalizar
todo patrimônio;
•
Calendário cultural voltado apenas para a
periferia da cidade;

da cultura e do Verde não se conversam e se
sobrepõem, desinformando a população.
•
Posição da Sec. do Verde: “nós
destacamos que os serviços ambientais nas
áreas verdes ou áreas de lazer são questões
também da cultura. O município sofre com
carência de educação e comunicação para
divulgar os patrimônios naturais tombados.”
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QUALIDADES:
•
Há núcleos que preservam sua cultura,
seu patrimônio imaterial é muito forte, como
o caso da Cultura Afro na Fazenda Roseira,
comunidade quilombo; a região do Fogueteiro;
Carlos gomes, Gargantilha (área urbana dentro
da área rural de Campinas);
•
Barão Geraldo muito rica em cultura, tem
ópera pouco conhecida pela população, festa
do boi falô, entre outros.
•
A cultura caipira é muito rica em
Campinas (ligada ao rural).
•
Campinas é referência cultural da região
metropolitana RMC.
POTENCIALIDADES:
•
Riqueza da diversidade cultural de
Campinas.
DESAFIOS:
•
LUOS e Plano Diretor conseguir articular
as políticas públicas setoriais ao território.
•
Criar base integrada de informações.
NOME: Douglas Ellwanger, arquiteto.
INSTITUIÇÃO: IAB – Campinas
PROBLEMAS:
•
Falta conservação e incentivo para criar
usos que gerem vida ao patrimônio.

GRUPO 5
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM
CAMPINAS
(10 PESSOAS)

NOME: Andrea Santos
INSTITUIÇÃO: PMC – Sec. Desenvolvimento
Econômico e Turismo
Mora: Centro
PROBLEMAS:
•
Demora na abertura e encerramento de
empresas. Necessidade de tratamento menos
burocrático para empreendedores.
•
Há uma queixa em relação a qualificação
da mão-de-obra de ensino técnico. Segurança
jurídica.
•
Todas as licenças que são estaduais
serão a partir de agora online. As taxas de
crescimento de Campinas cresceram a uma
média de 8% ao ano nas últimas décadas.
•
No Ciatec II o preço do m² é de mais de
R$400,00.
NOME: Lucca Lopes
INSTITUIÇÃO: PMC – Sec. Desenvolvimento
Econômico e Turismo.
Mora: Chácara da Barra
O que é desenvolvimento econômico? Ele é
um meio que deve ser utilizado para alcançar o
desenvolvimento social.
PROBLEMAS:
•
A expansão urbana de Campinas
(Campinas tem menos de 50% de área rural).
•
A expansão do aeroporto vai causar
um grande impacto nos arredores com a
expansão de loteamentos e sistema viário.
•
O produtor rural de Campinas, que
mantém a área impermeabilizada, não tem
capacidade de fazer frente à especulação
imobiliária nas áreas rurais. O meio-ambiente é

POTENCIALIDADES:
•
Vazios urbanos com potencial para criar
hortas urbanas.
NOME: Antonio Aparecido de Macedo
INSTITUIÇÃO: PMC – Secretaria de esportes e
lazer
Mora: Parque industrial.
PROBLEMAS:
•
Campinas não tem um novo distrito
industrial crescendo.
•
Em Indaiatuba os trabalhadores industriais
estão se mudando frente ao aumento do preço
da terra.
NOME: Rosana Bernardo
INSTITUIÇÃO: PMC – Secretaria de esportes e
lazer
Mora: Cambuí
PROBLEMAS:
•
O custo da terra é um problema grave de
Campinas e vem se elevando. O preço das
terras infraestruturadas dentro do perímetro
urbano tem aumentado gradativamente.
•
A LUOS de Campinas define áreas ao
longo de grandes rodovias para a instalação
de indústrias. Isso agrava o problema da
acessibilidade.
•
Falta de incentivos para que as atividades
industriais ocorram, como, por exemplo,
isenções fiscais.
•
Há uma guerra fiscal travada entre
os municípios para atrair as indústrias, e

se recebe novas indústrias, recebe novos
habitantes que demandam infraestrutura.
NOME: Andreiwid Correa
INSTITUIÇÃO: IMA
Mora: São Bernardo
DESAFIOS:
•
Deve-se pensar também nos pequenos
empreendedores.

NOME: Mauricio Delgado
INSTITUIÇÃO: Secretaria de Finanças
Mora: Swift
PROBLEMAS:
•
O IPTU de Campinas é dos mais caros
da região, o que impacta a vinda de empresas
para cá. O custo Campinas está expulsando
empresas daqui, caso da HP que se transferiu
para Louveira. É a lei da oferta e procura. O
principal problema é o custo da cidade: a terra
se tornou muito cara. As empresas migram
para cidades próximas que oferecem o mesmo
que Campinas cujos custos da terra são muito
menores.
POTENCIALIDADES:
•
O importante e definir qual é a vocação
de Campinas. Na minha opinião, a vocação
de Campinas é o potencial humano. É preciso
definir qual é essa vocação para traçar
estratégias de atração de capital.

NOME: Eduardo Coelho, ex-deputado estadual.
INSTITUIÇÃO: AEA (Associação dos
Engenheiros e Arquitetos).
Mora: Gramado.
PROBLEMAS:
•
Nas últimas décadas faltou planejamento
para Campinas. Por exemplo: os vazios
urbanos e a expulsão da população para
periferias que aumentaram enormemente
o custo da implantação de infraestruturas.
Quando fui deputado fiz um esforço para
trazer indústrias para a RMC. Mas percebi
que elas não geram emprego, geram
atividade econômica porque a mão-deobra propriamente dita é pequena (300
trabalhadores na Honda, por exemplo).
•
Existe uma reclamação quanto aos
critérios. Em Campinas, para se fazer
um loteamento, todo mundo sabe quanto
demora...cinco, seis anos. Custo da terra,
mais indefinições de diretrizes, falta de
clareza e transparência, mutações de governo
para governo, tudo isso complica a atuação
econômica na cidade. A burocracia é tão
grande que desistem de investir aqui. O jogo é
pesado.
•
Mais um fator que complica a atuação
é a heterogeneidade das complexidades
econômicas contemporâneas.
DESAFIOS:
•
Ainda dá tempo de reverter a situação
se criarmos diretrizes claras de planejamento.
Muitos desistem de investir aqui porque tudo é
muito complicado. Em outras cidades existem
critérios (ex.: Sorocaba).
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irreversível e imprevisível.

NOME: André de Paula, advogado
INSTITUIÇÃO: SEPLAN Mora: Centro.
PROBLEMAS:
•
Esse emaranhado de normas, o excesso
de burocracia, a falta de clareza de critérios...
Precisamos simplificar.
•
A cidade compartimentada me incomoda.
Visitei um bairro cheio de vida (San Martin),
mas que, perante a lei, está na informalidade.
NOME: Robson Luis Machado Martis
INSTITUIÇÃO: Secretaria de trabalho e renda.
Mora: Americana.
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PROBLEMAS:
•
Campinas está se consolidando como
uma cidade de comércio e serviços. A vocação
industrial está se perdendo. Comercializa-se
muito no mercado interno e externo.
NOME: Carolina Baracat Lazinho
INSTITUIÇÃO: DEPLAN
PROBLEMAS:
•
Campinas sempre foi um ponto
estratégico de atração de empresas. Campinas
não é mais um polo de atração em parte por
causa do problema da acessibilidade.
•
A Artesp está fechando acessos das
rodovias e isso espanta empresas que se
utilizam das rodovias para escoar a carga.

6.1.2. CGP: Reunião 2 - Relatoria integral das contribuições dos participantes
RESUMO DAS FALAS DE CADA REPRESENTANTE POR ORDEM DE INSCRIÇÃO
REUNIÃO DA 2ª OFICINA CGP: RETORNO DA ESCUTA - 1ª PARTE
DATA: 03/11/2014
LOCAL: Auditório da Associação Campineira de Imprensa (ACI)
RELATORIA: Ingrid Schmidt Ori e Julia C. D. de Gouvêa (FUPAM)

DEBATE:

MORAR EM CAMPINAS

NOME: Ernestina Gomes de Oliveira
BAIRRO ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: CONCIDADE PROESP
GRUPO QUE PARTICIPOU: Conservação
ambiental, espaços públicos e de lazer

RELATORA: VALQUIRIA SONATTI

•
Com relação aos ítens problemas e
potencialidades ela concorda com o que foi
discutido pelo Grupo Morar.
•
Discorda da proposta de criação de
novas centralidades. Acredita que é preciso
potencializar as centralidades já existentes.
•
Concorda que há um grande problema
cadastral de glebas que não estão inscritas
no perímetro urbano como área urbana, ainda
constam como área rural. Porém não concorda
com a ampliação do perímetro urbano.
•
O IPTU progressivo urbano está previsto
no PDE em vigor? É importante lembrar que a
LUOS será revista à luz do PDE vigente.
NOME: Rosana Guimarães Bernardo
BAIRRO ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos de Campinas

GRUPO QUE PARTICIPOU: •
As áreas para lançamento do IPTU
progressivo e demais instrumentos, foram
indicadas nos Planos Locais de Gestão. Foram
internalizados os instrumentos do estatuto da
cidade no Plano Diretor, mas como o prazo era
muito curto, foi optado por utiliza-los na feitura
dos planos locais. Essa foi à metodologia
adotada na época para garantir mais precisão
na escolha dessas áreas, essas questões
foram acordadas com o Ministério Público.
•
Novas centralidades, adensamento do
centro e outras diretrizes citadas já estão
descritas nas leis, ou seja, já compõe o
arcabouço legal. Como isso será tratado nessa
revisão?
•
Conceição (SEPLAN): É preciso entender
o que ocorreu para a lei não ser efetivada e
verificar porque esse problema se mantém.
•
Desde 1996 essas diretrizes já são
colocadas no PDE – Plano Diretor Estratégico,
não precisamos repetir, precisamos realizar.
•
O que rege o preço da unidade
habitacional é o custo da terra e não o padrão
construtivo. É preciso pensar em outras
propostas para garantir o acesso da população
de baixa renda a imóveis dignos de moradia.
Para resolver essa questão seria necessário
criar algum instrumento que solucione este
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problema, como um banco de terras públicas
•
Vanessa (FUPAM): Esclarece os próximos
estágios, até o momento é um diagnóstico e
este arcabouço levantado será conflitado com
a legislação e esclarecido mais a frente.
NOME: Secretário Fernando Vaz Pupo
BAIRRO ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano de
Campinas
GRUPO QUE PARTICIPOU: -
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Potencialidade: Leitos férreos são estratégicos
Problemas de uma grandeza relevante que não
foram citados pelo Grupo Morar:
•
Um dos grandes problemas enfrentados
é a ausência de recursos para atender a
demanda social.
•
Muito tempo sem política habitacional no
Brasil.
•
Alto custo da terra – elevação muito acima
da inflação.
•
Depois da criação do Ministério das
Cidades foi que começaram as políticas
massivas habitacionais no Brasil.
•
O déficit habitacional em Campinas é
calculado em torno de 40 mil habitantes –
Campinas tem 1 milhão de habitantes .
•
Campinas tem um Plano Municipal de
Habitação. Portanto há planejamento e não é
só uma questão de resolução emergencial.
•
Há no PMH – Plano Municipal de
Habitação, a proposta de regulamentação

fundiária. São 206 áreas para essa
regulamentação.
•
Não tem projeto habitacional aprovado
para população de 0 a 3 salários mínimos do
MCMV. O mercado foca em outras faixas de
renda.
•
Até hoje, cerca de 10% da população
mora em projetos desenvolvidos pela COHAB,
até hoje.
NOME: Mario Oscar Cencig
BAIRRO ONDE MORA: Barão Geraldo
FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Associação
de moradores do bairro de Barão Geraldo –
CONDEMA – Conselho de Meio Ambiente
GRUPO QUE PARTICIPOU:
•
É preciso esclarecer o papel do PDE e da
LUOS.  Deve ficar mais clara qual é a fronteira.
Para falar do PDE, a participação deve ser
diferente. A metodologia PES abordada é uma
metodologia mais apropriada para PDE do que
para LUOS.
•
Vanessa (FUPAM): Há mais
complementariedade do que fronteiras. É
um processo em construção e ainda está
no início. Haverá consultas de bairro como
prosseguimento do trabalho. Também haverá
conversas mais propositivas.
•
Carolina (SEPLAN): Nada impede que
façamos um evento único para discussão
do PDE e da LUOS, as questões estão
relacionadas.

NOME: Osmar Baldin Simionatto
BAIRRO ONDE MORA: Cambuí
FORMAÇÃO: Arquiteto
ENTIDADE QUE REPRESENTA: GRUPO QUE PARTICIPOU: •
O zoneamento é a melhor forma que
temos de propor urbanisticamente a mescla
da população de baixa renda – não é questão
de lote a lote, a mesclagem deve ser feita por
quadra.

DEBATE:

LOCOMOVER-SE EM CAMPINAS

NOME: Thais Cavalcante de Barros
BAIRRO ONDE MORA: Jardim Miriam
FORMAÇÃO: Arquiteta
ENTIDADE QUE REPRESENTA: Trabalha na
Câmara
GRUPO QUE PARTICIPOU: não participou

RELATOR: FÁBIO BERNILS

•
As ciclovias em Barão Geraldo funcionam
e os universitários usam bastante. O que falta
é segurança para o ciclista.
NOME: Osmar Baldin Simionatto
BAIRRO ONDE MORA: FORMAÇÃO: Arquiteto
ENTIDADE QUE REPRESENTA: IAB
GRUPO QUE PARTICIPOU: •
Onde tinham os trilhos de bonde, as
linhas férreas, poderiam ser caminhos de
ciclovias.
NOME: Carlos Alexandre Silva
BAIRRO ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: CONDEMA e
Grupo revisor
GRUPO QUE PARTICIPOU: Conservação
ambiental, espaços públicos e de lazer
OUTROS: Cargo - Presidente do CONDEMA
•
É necessária a melhoria da qualidade e
modernização das ciclovias, assim como a
integração com outros modais de transporte.
•
Proposta de oferta pública das bicicletas.
•
Desafio: Aplicar o instrumento da OUC
como solução para as áreas de conurbação
intermunicipal, com foco em investimento em

mobilidade. Deve haver legislação de cada
munícipio e verba do Governo.
•
O Aeroporto de Viracopos é uma
potencialidade que não está sendo bem
implementada por conta dos impactos
ambientais.
•
Proposta de oferta de estacionamentos
públicos no entorno do centro, conectado com
o sistema de transporte para compor o sistema
de mobilidade.
•
Garantir mobilidade para deficientes é um
desafio.
NOME: Humberto de Alencar
BAIRRO ONDE MORA: - Cambuí
FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: EMDEC
GRUPO QUE PARTICIPOU: •
Desafio maior: orientar o crescimento da
cidade em estreito relacionamento com o uso
do solo urbano e outras políticas públicas.
•
Controlar os empreendimentos que são os
polos geradores de trânsito.
•
Colocar o transporte de massa e o
pedestre como prioridade na questão da
mobilidade.
•
Lei nova na Câmara – passa a
responsabilidade do mobiliário urbano para a
EMDEC.
NOME: Mario Oscar Cencig
BAIRRO ONDE MORA: Barão Geraldo
FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Associação
de moradores do bairro de Barão Geraldo CONDEMA
GRUPO QUE PARTICIPOU: -
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•
As ciclovias em Barão Geraldo não
funcionam bem – apenas conectam a moradia
à UNICAMP. Além disso, são simplesmente
uma faixa pintada no chão – já precisa de
manutenção.
•
Ciclovia deve ser um espaço reservado
para bicicletas, é uma questão de segurança –
exemplo de Buenos Aires.
•
Bicicleta como mobilidade urbana e não
só como lazer ou esporte.
•
Proposta de estabelecer locais
específicos de estacionamentos para carro,
não na rua. A rua é um espaço público. É uma
estratégia de limpeza da paisagem urbana.
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NOME: Armando (Pupo concedeu a palavra)
BAIRRO ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: GRUPO QUE PARTICIPOU: •
Em 20 anos a gasolina subiu ~400%
e o transporte publico ~700%, segundo
reportagem ouvida na CBN.
NOME: Secretário Fernando Vaz Pupo
BAIRRO ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano de
Campinas
GRUPO QUE PARTICIPOU: •
Leitos férreos desativados – enfatizar a
potencialidade de uso para mobilidade. É uma
potencialidade estratégica.
•
Problema de acesso às rodovias devido à
construção de vias marginais pelas empresas
consorciadas, que fecham as possibilidades de

conexão. O município não está preparado.
•
Carolina (SEPLAN): As indústrias não tem
mais acesso facilitado à rodovia. Dessa forma,
o trânsito se desvia para dentro do bairro.
Campinas que sempre foi um ponto estratégico
para indústria, agora está afastando está
atividade.
NOME: Osmar Baldin Simionatto
BAIRRO ONDE MORA: Cambuí
FORMAÇÃO: Arquiteto
ENTIDADE QUE REPRESENTA: GRUPO QUE PARTICIPOU: •
É urgente a manifestação de Campinas
com relação ao Estado para que se resolva a
questão das interligações municipais.
NOME: Maurício Delgado
BAIRRO ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Secretaria de
Finanças de Campinas
GRUPO QUE PARTICIPOU: •
Os novos grandes empreendimentos não
preveem os impactos no trânsito, além disso é
necessário definir quem paga para solucionar
esse problema. A iniciativa privada deve bancar
o custo do impacto do seu empreendimento.
NOME: Rosana Guimarães Bernardo
BAIRRO ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos de Campinas
GRUPO QUE PARTICIPOU: -

•
Propor uma ação conjunta para utilizar os
leitos férreos ativos para transporte de massa.

DEBATE:

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, ESPAÇOS
PÚBLICOS E LAZER EM CAMPINAS

NOME: Mario Oscar Cencig
BAIRRO ONDE MORA: Barão Geraldo
FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Associação
de moradores do bairro de Barão Geraldo CONDEMA
GRUPO QUE PARTICIPOU: -

RELATORA: SYLVIA REGINA DOMINGUES
TEIXEIRA

•
Há uma dívida ambiental grande como
por exemplo o desmatamento da Mata
Atlântica, da qual sobrou 8%. No município
de Campinas, restou pouco mais que 2%. É
necessário fazer esforço para tentar recuperar
o que foi desmatado no passado, a questão
não é apenas conservar.
NOME: Carlos Alexandre Silva
BAIRRO ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Grupo revisor
GRUPO QUE PARTICIPOU: Conservação
ambiental, espaços públicos e de lazer
OUTROS: Cargo - Presidente do CONDEMA
•
Foi criado um grupo de trabalho no
CONDEMA para estudar o EIV – Estudo de
Impacto de Vizinhança, quem participa pela
SEPLAN é a Marilis.
•
É preciso definir um zoneamento
ecológico e econômico para o município, no
qual seja definida uma carta de risco para
áreas de APP e Mananciais.
NOME: Secretário Fernando Vaz Pupo
BAIRRO ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Secretaria de

Planejamento e Desenvolvimento Urbano de
Campinas
GRUPO QUE PARTICIPOU: •
Não deve ter zoneamento ecológico e
econômico – a expressão é contraditória.
•
Ernestina: É um instrumento previsto na
lei, portanto a expressão não é contraditória.
•
Carolina (SEPLAN): É zoneamento
específico para APA.

CONFLITO IDENTIFICADO: AEROPORTO DE
VIRACOPOS
•
Ernestina: O desenvolvimentismo que
está por trás do aeroporto não é positivo para
Campinas. O principal problema é o fato de
que a prefeitura não participou do processo.
Vai trazer mais gente e mais dificuldades para
o município. Do ponto de vista econômico pode
ser uma potencialidade, mas do ponto de vista
ambiental é um problema.
•
Carlos: Em geral, concorda com a
Ernestina mas lembra que ele foi licenciado,
portanto é uma situação consolidada. Agora é
necessário ter um olhar sob o ponto de vista
do desenvolvimento sustentável. Há neste
momento o potencial de articular a legislação
com as contrapartidas ambientais. Desse
modo, é possível utilizar o potencial econômico
para reverter a degradação ambiental ocorrida
no município.
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GRUPO 3

•
Valquiria: Há um impacto bastante
negativo na questão habitacional da
Macrozona 7. Como transferir as famílias que
moram lá?
•
Secretário Fernando Vaz Pupo: O
aeroporto não pode ignorar o município
de Campinas, pois haverá um grande
desenvolvimento previsto por eles e isso
impactará na cidade. A curva de ruído
recentemente aprovada não é a mesma
conhecida anteriormente, é menor. Portanto, o
impacto habitacional também foi reduzido.
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REUNIÃO DA 2ª OFICINA CGP: RETORNO DA ESCUTA – 2ª PARTE
DATA: 17/11/2014
RELATORIA: INGRID SCHMIDT ORI E JULIA C. D. DE GOUVÊA

GRUPO 5

DEBATE:

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NOME: Ernestina Gomes de Oliveira
ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: CONCIDADE –
PROESP
GRUPO QUE PARTICIPOU: Conservação
ambiental, espaços públicos e de lazer

RELATOR: ANTONIO MACEDO (TONINHO)
ONDE MORA: Parque Industrial
ENTIDADE QUE REPRESENTA: Secretaria
de Esporte e Lazer

•
Propôs uma nova organização e
hierarquização dos seguintes problemas:
•
1- Alto custo da terra;
•
2- Informalidade das atividades
econômicas;
•
3- Vazios urbanos e urbanização dispersa.
NOME: Marcelo Juliano
ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Secretaria de
Educação
GRUPO QUE PARTICIPOU: Questão de vazios e os polos tecnológicos:
•
O CIATEC é o próprio vazio urbano. Os
investimentos em tecnologia não se instalaram
no CIATEC, ocorreram em um entorno
próximo, mas não no CIATEC. Um dos maiores

NOME: Carlos Alexandre Silva
ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: CONDEMA
GRUPO QUE PARTICIPOU: Conservação
Ambiental, Espaços Públicos e Lazer
•
Problema: a falta de definição de
parcelamento, uso e ocupação do solo com
foco na instalação de empreendimentos ou
atividades que possam funcionar como polo de
desenvolvimento econômico de baixo carbono.
•
Desafio: a criação de instrumentos
de política econômica tributária atrelada
às atividades mencionadas anteriormente.
Campinas deveria atrair indústrias
sustentáveis.
NOME: Xavier
ONDE MORA: Parque Oziel
FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: União
Municipal de Entidades Comunitárias de
Campinas.
GRUPO QUE PARTICIPOU: -

•
Um problema sério em Campinas são
os espaços vazios, principalmente em áreas
próximas ao centro. Estes vazios estão há 3040 anos destinados à especulação imobiliária.
•
As ocupações que ocorrem na cidade
de maneira desordenadas se agravam com
o passar do tempo. É possível observar
a enorme quantidade de ocupações não
planejadas que estão surgindo constantemente
e elas não contemplam espaço para calçadas.
Ex: O Parque Oziel, não tem saneamento nem
calçada.
•
Não há projeto de loteamento popular
para beneficiar as pessoas mais pobres.
•
Campinas tem áreas livres. Exemplo: área
próxima ao aeroporto e Amarais.
•
Há áreas vazias para remanejamento
das famílias que ocupam locais irregulares,
mas não se efetivam por conta do alto custo
da terra. É preciso buscar mecanismos de
barateamento da terra e implantar o IPTU
progressivo.
NOME: Antonio Aparecido de Macedo
ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Secretaria de
Esportes
GRUPO QUE PARTICIPOU: Desenvolvimento
Econômico
•
As indústrias estão se instalando na
região metropolitana de Campinas, mas não no
próprio município. Caso de Indaiatuba, Sumaré
e Paulínia, por exemplo.
•
Discorda que o custo da terra seja o
principal problema, pois essa situação ocorre
nos municípios do entorno e não impede
que as indústrias se instalem. (contraponto à

posição da Ernestina)
•
*Obs: Por meio de votação, a comissão
concorda com a posição da Ernestina. Sendo:
14 votos para: 1- alto custo da terra; 9 votos
para tirar: 1 – alto custo da terra; 3 votos de
abstenção
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investimentos na região foi a instalação
da Motorola em Jaguariuna. É importante
lembrar que a atividade industrial não é mais
caracterizada somente pelos grandes galpões
e pela produção fordista, é a formação técnica
qualificada que atualmente compõem essa
atividade. Não se pode mais planejar da
maneira como os modernistas faziam, baseada
na separação de uso no território.
•
O caso da APA de Joaquim Egídio: os
restaurantes e comércio funcionam sem alvará,
pois a legislação limita a 150m² o tamanho do
empreendimento – muito pequeno.

GRUPO 4

DEBATE:

CULTURA, PRESERVAÇÃO E PATRIMÔNIO

NOME: Valquiria Sonatti
ONDE MORA: Centro
FORMAÇÃO:
ENTIDADE QUE REPRESENTA: PMC
GRUPO QUE PARTICIPOU:

RELATORA: VANESSA BELLO
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•
O mapeamento de atividades culturais
existe, mas é necessário trazer as pessoas
secretaria de cultura para essa discussão.
•
Ênfase na cultura caipira, nas orquestras
sinfônicas e na orquestra de viola.
•
Troca de potencial construtivo – como
estratégia para manutenção do patrimônio
cultural.
•
Questão do tratamento acústico como
desafio para a permissão de atividades
culturais em diversos pontos da cidade.
•
Existem mais de 400 casas de umbanda
em Campinas, porém funcionam sem alvará.
Uma igreja consegue tirar alvará, porém essas
casas não. Pouco se fala sobre os terreiros de
candomblé e umbanda na cidade.
NOME: Marcelo Juliano
ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Secretaria da
Educação
GRUPO QUE PARTICIPOU: •
Foi conselheiro do CONDEPAC –
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural
de Campinas – e tem conhecimento para se
posicionar sobre o assunto.
•
O mercado ainda não absorveu a
dinâmica proposta pela troca do potencial
construtivo.

•
Se não garantir condições de uso para os
imóveis, não adianta tombar. Ex: 2 casas na
Rua General Osorio estão se desmanchando.
•
No caso de imóveis particulares tombados
que tem isenção do IPTU por lei, a Secretaria
de Finanças demora em reconhecer esse
benefício e isso faz com que não haja o devido
interesse ao processo de tombamento.
•
Necessidade de conscientização das
pessoas esclarecendo o que é patrimônio e os
motivos da importância em conservar.
•
Não há necessidade de mais zoneamento
para a questão da conservação e sim
promover mais informação e mais publicidade,
para que haja a sensação de pertencimento
por parte da população.
NOME: Mario Oscar Cencig
ONDE MORA: Barão Geraldo
FORMAÇÃO:
ENTIDADE QUE REPRESENTA: CONDEMA
GRUPO QUE PARTICIPOU:
•
A formação do público é extremamente
necessária para a valorização da cultura,
ou seja, é preciso que haja o preparo e
educação das pessoas para absorver e,
consequentemente, promover as atividades
culturais.
•
As questões culturais devem ser vistas
como investimento e não como um gasto.
•
Não adianta concentrar mega eventos em
um único lugar, pequenas atividades culturais
difundidas na cidade pode ser muito mais
eficiente.

•
Distanciamento da cultura em relação a
população da periferia.
•
Se a cultura é levada para a periferia,
ela auxilia a resolver inclusive o problema da
violência e possibilita novas oportunidades.
•
Constatação, através de enquete
comunitária, de que os próprios campineiros
não conhecem sua própria história.
•
Porque não promover uma relação da
cultura com a educação? É preciso buscar
mecanismos para levar a cultura para a
periferia.
•
As rádios comunitárias, presentes nas
periferias, cumprem parte deste papel, no
entanto é perseguida pela legislação federal.
NOME: Sylvia Regina Domingues Teixeira
ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Secretaria
do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável
GRUPO QUE PARTICIPOU: Conservação
ambiental, espaços públicos e de lazer
•
O tempo de estudo para declarar o
tombamento é longo e isso deixa o imóvel e
seu entorno “congelado”, muitas vezes até 10
anos. O proprietário que está nessa situação
não tem orientação ou esclarecimentos
necessários;

•
Quando o bem é tombado ele fica em uma
“bolha” e não é definido o uso adequado para
ele. O zoneamento pode tentar compatibilizar
as potencialidades e vocações para esclarecer
o uso que o bem tombado pode ter;
•
No processo atual, o imóvel acaba se
tornando um ônus para o proprietário.
NOME: Amauri
ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural e
Agronegócio.
GRUPO QUE PARTICIPOU: •
A área rural de Campinas está
abandonada, há muito lixo por toda a área;
•
Não há infraestrutura adequada
para a população rural, as estradas estão
inadequadas, muitas vezes não tem telefone
e internet. As escolas, por exemplo, estão
distantes e quando chove as crianças não
conseguem chegar até a escola;
•
Existe uma informação de que a área rural
do município de Campinas é de 51% – este
dado deve estar ultrapassado;
•
A EMBRAPA tem um levantamento, dentro
da área rural sobre ocupações em desacordo
com o uso rural. Há muitos condomínios
habitacionais ocupando a área rural;
•
Foram realizadas entrevistas com os
produtores rurais de Campinas e foi realizado
em relatório, por 12 membros de alto nível de
São Paulo.

NOME: João de Souza Coelho Filho
ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Associação de
Engenheiros e Arquitetos de Campinas
GRUPO QUE PARTICIPOU:
•
Existe sim uma casa da orquestra
sinfônica, que inclusive está recebendo
verba de 1 milhão de reais para a sua
requalificação. Talvez o tratamento acústico
não seja adequado, mas isso consiste em
outro problema. Não existe, portanto, um local
adequado para a instalação da orquestra
sinfônica.
•
O teatro municipal de Campinas
conseguiu a verba de 70 milhões de reais
para a construção de sua sede no Parque das
Águas.
NOME: Carlos Alexandre Silva
ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Presidente do
CONDEMA
GRUPO QUE PARTICIPOU: Complementação à fala do Xavier:
•
Campinas é a 4ª cidade do estado com a
maior periferia, são cerca de 200.000 pessoas.
•
Os bairros de Campo Belo e Parque Oziel
tem população estimada em 150 mil pessoas,
ou seja, há uma população expressiva na
periferia do município.
•
A regularização fundiária necessita
de “um gatilho” que garanta a instalação
de equipamentos públicos para suprir as
necessidades da região.
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NOME: Xavier
ONDE MORA: Parque Oziel
FORMAÇÃO:
ENTIDADE QUE REPRESENTA: União
Municipal de Entidades Comunitárias de
Campinas.
GRUPO QUE PARTICIPOU:

•
A cultura definitivamente é um canal
importante para a periferia.
•
O teatro municipal, citado pelo Coelho,
poderia ser implementado em um local mais
democrático, talvez o Parque das águas não
seja o local mais apropriado.
NOME: Aparecido Ferreira da Silva
ONDE MORA: FORMAÇÃO: ENTIDADE QUE REPRESENTA: Conselho
Municipal de Habitação
GRUPO QUE PARTICIPOU: -
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•
Exemplo do caso da Casa de Cultura de
Sousas: não há informação para a população
sobre as atividades culturais promovidas por
ela. Mais uma vez é a questão da publicidade
e comunicação que não garante a inclusão da
população na participação dessas atividades.
Isso está sendo direcionado apenas para a
elite;
•
Apesar disso, os alunos da Unicamp
estão fazendo um trabalho de muita qualidade
na casa de cultura de Sousas e deveria ser
mais divulgado;
•
Há falta de sintonia e entrosamento entre
os setores – exemplo: Casa de Cultura e a
desarticulação com a Subprefeitura de Sousas;
•
A cultura é fator decisivo para mudança –
promove o esclarecimento da população.
NOME: Erica Moriconi Pacheco
ONDE MORA: FORMAÇÃO: Arquiteta
ENTIDADE QUE REPRESENTA: Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano
GRUPO QUE PARTICIPOU: •
O zoneamento hoje propicia o uso e

as atividades no centro histórico – é preciso
detectar o por quê isso não ocorre. A Z17 é
a zona mais permissiva para usos culturais.
Não basta só o uso ser permitido porque
isso não garante que de fato as intenções do
planejamento ocorram.
NOME: Marlene
ONDE MORA: FORMAÇÃO: Jornalista
ENTIDADE QUE REPRESENTA: Assessora do
Conselho Municipal do Desenvolvimento de
Agronegócio
GRUPO QUE PARTICIPOU: •
Há altíssima tecnologia investida na
produção agrícola de hortaliças, frutas e café
– salientando a importância da atividade rural.
Ex: Em Barão Geraldo há um plantador de
flores com 80.000m².
•
Há cerca de 40 fazendas históricas que
podem ser agregadas no turismo histórico, por
exemplo.
•
Ênfase na questão dos recursos hídricos,
pois as informações levantadas pelas
secretarias não se conversam. Ex: Secretaria
de Desenvolvimento Econômico não conversa
com Secretaria do Verde, Meio ambiente e
Desenvolvimento sustentável.

6.1.3. CGP: Reunião 4 - Oficina de Capacitação 2 - Relatoria integral das contribuições nos dois
subgrupos
REUNIÃO DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO
DATA: 01/12/2014
LOCAL: AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE IMPRENSA (ACI)

USOS NÃO-RESIDENCIAIS (COMÉRCIO/
SERVIÇO/INTITUCIONAL E INDUSTRIAL)
Grupo: Usos de comércio/serviço/institucional e
industrial.
Moderador: Vanessa Figueiredo (FUPAM/
FAUPUCC);
Relatores: Eugênio Queiroga (FUPAM/ FAUUSP);
Yannick Zanetti (estagiário FUPAM/FAUPUCC).

Segmento

Nome

Mov. Sociais

Manoel Silverio Teodoro.

Formação/Instituição

Conselho

Conselho de Saúde

Empresários
Instituições de Classe,
Universidade, ONGs
PMC

Simone Medeiros

Arquiteta/ SEMURB
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Renato Piola

IMA-PMC

Fernando Vaz Pupo

Secretário da SEPLAN

Rosana Guimarães
Bernardo

Arquiteta

Setor Jurídico, Prefeitura

Thaís Cavalcante de
Barros

Arquiteta

Representante da Câmara
Municipal de Campinas

Rafaella Ribeiro Violato

Engenheira

SEPLAN

Erica Moriconi Pacheco

Arquiteta

SEPLAN

Fernando Ruzene
Rodrigues

Arquiteto

Secretaria da Pessoa com
Deficiência

Marcelo Augusto Rohn
Lanciote
Anita M. A. Saran

SMGC - Gestão e Controle
Arquiteta

SEPLAN
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GRUPO 01

Relatoria do Debate – Grupo : USOS NÃORESIDENCIAIS (COMÉRCIO/SERVIÇO/
INTITUCIONAL E INDUSTRIAL)
NOME: Renato Piola.
INSTITUIÇÃO: IMA
PROBLEMAS:
•
Região do Makro e Praça Capital, boa
mistura de usos, porém instalados em área de
ruim acesso, longe da cidade
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QUALIDADES:
•
Região do Makro e Praça Capital é um
modelo a ser seguido, pela sua variedade de
usos.
NOME: Manuel Silverio Teodoro.
INSTITUIÇÃO: Conselho Municipal de Saúde
PROBLEMAS:
•
Eixo da Rod. Dom Pedro, sentido
Jaguariúna, nas áreas próximas a Duas
Marias, Xangrilá etc. Concentração de
residências, pouquíssimas indústrias e
algumas pequenas empresas; A Fazenda do
IAC está ultrapassada e deveria ser movida
para outro lugar, incentivando a instalação
de usos de comércios, serviços e industrial;
área entre a Fazenda do IAC e a Rod. Dom
Pedro, vazio que necessita de um zoneamento
apropriado, para evitar que o Governo de
Estado venda a área para construção de
condomínios.

POTENCIALIDADES:
•
Vazio entre a Fazenda do IAC e a Rod.
Dom Pedro, área com potencialidade para a
implantação de usos variados entre comércios,
serviços e indústrias. Não destinar para
condomínios ou loteamentos fechados como
vem acontecendo.
NOME: Simone Medeiros.
INSTITUIÇÃO: SEMURB - Secretária de
Urbanismo
PROBLEMAS:
•
Hospitais, universidade, shoppings,
grandes comércios, distrito de Barão Geraldo,
todos com acesso pela Rod. Dom Pedro,
criando um caráter de avenida para a rodovia;
ao longo dos anos as indústrias evoluíram e
as definições de indústrias não incômodas e
incômodas não. As definições de usos devem
ser revisadas, pois estão ultrapassadas.
QUALIDADES:
•
Cambuí é um bom modelo de bairro de
uso misto, mas tem que controlar o impacto do
ruído noturno.
NOME: Rosana Guimarães Bernardo.
INSTITUIÇÃO: Setor Juridico, Prefeitura
PROBLEMAS:
•
Zoneamento não permite a construção de
indústrias no eixo norte da Rod. Dom Pedro,
próximo ao cruzamento com a Rod. Magalhães
Teixeira; zoneamento para indústrias
pensado nos eixos de fácil escoamento para
as rodovias, mas não considerado o custo

da terra. Fica a interesse do particular em
disponibilizá-la para o uso de industrial, mas o
preço da terra é muito alto, dificultando que o
empresário consiga comprar; as categorias de
uso da LUOS foram feitas baseadas em estudo
realizado pela SETESB, que já está muito
desatualizado.
POTENCIALIDADES:
•
Possível uso de instrumentos do Estatuto
da Cidade para garantir áreas para o uso
industrial.
NOME: Marcelo Augusto Rohn Lanciote.
INSTITUIÇÃO: SMGC - Gestão e Controle
PROBLEMAS:
•
Necessário revitalizar o centro,
estimulando mais usos diurnos e durante os
finais de semana.
NOME: Fernando Vaz Pupo.
INSTITUIÇÃO: Secretário da SEPLAN
PROBLEMAS:
•
Disposição das indústrias, problema
ocorrente desde a década e 70. Com a
construção da Rod. Anhanguera, única
rodovia de grande importância, as indústrias
foram todas para seu eixo. O mesmo
acontece depois com a construção da Rod.
Santos Dumont. Já a Rod. Dom Pedro, tem
caráter mais de um eixo de desenvolvimento
tecnológico (CEATEC foi instalado nessa
região por isso), atraindo mais centros
comerciais do que indústrias; necessário
estimular as áreas onde as pessoas devem

POTENCIALIDADES:
•
Eixo da Rod. Dom Pedro, atrativo para
instalação de indústrias de desenvolvimento
tecnológico; região do Campo Grande (e Ouro
Verde), que apresenta áreas vazias possíveis
para incentivo de comércios, serviços e
indústrias; aeroporto Viracopos, pode estimular
muito certas áreas da cidade pelos eixos da
Rod. Santos Dumont, Rod. Dos Bandeirantes
e Rua Lix da Cunha; o fato de Campinas ser
cortada por um conjunto de rodovias, que
ligam com interior, estado, capital, minas
gerais...pode ser um potencial (como tem
sido ao longo dos anos) como pode se tornar
um problema. A criação de eixos industriais
nas rodovias, junto com falta de condição do
município em construir marginais, pode se
tornar um problema invés de atrativo.
NOME: Thaís Cavalcante de Barros.
INSTITUIÇÃO: Câmara Municipal de Campinas
PROBLEMAS:
•
Rodovias com caráter de avenidas.

QUALIDADES:
•
Campinas é uma cidade de fácil
escoamento; a cidade é grande, mas é
possível atravessá-la rapidamente.
POTENCIALIDADES:
•
Pensar uso misto para a cidade toda.
NOME: Fernando Ruzene Rodrigues.
INSTITUIÇÃO: Secretaria da Pessoa com
Deficiência
PROBLEMAS:
•
Ocupação industrial sempre se dá no eixo
sul e sudeste, faltando seu uso no eixo norte
e leste (região da Rod. D. Pedro, próximo à
Rod. Magalhães Teixeira), onde predomina o
uso residencial. A rodovia (principalmente a
D.Pedro) deveria beneficiar o uso industrial,
pela facilidade de escoamento, e não os
loteamentos fechados como acontece hoje;
Interessante levar as indústrias para próximo
dos trabalhadores, mas deve-se pensar se é
mais interessante continuar a espraiar a cidade
ou compactá-la.
QUALIDADES:
•
Uso noturno do cambuí, porém diminuindo
ruído a noite nas residências.
POTENCIALIDADES:
•
Aeroporto, estimular eixo da Bandeirantes
e Santos Dumont para usos industriais e
atacadista. Rod. D. Pedro – grandes centros
atacadistas, shoppings e tecnologia. Por isso
o CIATEC foi instalado lá. Eixo Norte - Mais

um eixo de desenvolvimento tecnológico
(tendência): Samsung, ligando com a
tendência com Jaguariúna. Regular sobre a
incomodidade e não sobre o tipo de uso.
NOME: Erica Moriconi Pacheco.
INSTITUIÇÃO: SEPLAN
PROBLEMAS:
•
Eixo viário de campinas realiza ligações
entre vários municípios, fazendo necessário
equacionar o problema de escoamento, não
só de produção, mas também de pessoas;
muitas zonas 14 vazias ao longo dos eixos
rodoviários, devido ao alto preço da terra –
proprietário da área não consegue vender
para a construção de indústrias. O comércio
acaba procurando áreas próximas às rodovias,
mas não logo na beira, devido o preço mais
baixo; previsão do zoneamento feito em
1988 não condiz com a realidade, exemplo
da Macrozona 9, com previsão de se tornar
industrial, mas que hoje mais de 50% de suas
áreas industriais são ocupadas por moradias
(legalmente), pois a zona permite também
esse uso e a terra ser barata.
POTENCIALIDADES:
•
Incentivar a mescla de usos na cidade
é válido, inclusive na beira das rodovias;
muitas áreas vazias em volta do aeroporto que
poderiam ser usadas para apoio do mesmo
(serviços de turismo, hotelaria entre outros).
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se deslocar até longe para seus empregos,
levando indústrias para próximo delas;
aproximar indústrias, comércios e serviços
para as áreas com déficit de empregos; região
do Campo Grande (e Outro Verde), população
muito grande com atividade econômica muito
baixa comparada com outras áreas. Região
que apresenta muitas áreas vazias possíveis
de construção; pode-se estimular o uso
de comércios e indústrias não incômodas
próximas a residências.

GRUPO 02

Segmento

Nome

Formação/Instituição

Mov. Sociais

Augusto Barros Pimentel

Arquiteto/ PROURB

Fidelis Asta

Arquiteto ASTA arq./
PROURB

Aparecido Ferreira da Silva

Líder Comunitário

Conselho de Habitação

Ernestina Gomes de Oliveira

Advogada

PROURB

Izabel Cristina Santos de
Almeida

Assistente Social

Conselho Desenv.
Social

Eduardo Coelho

Engenheiro

USO RESIDENCIAL
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Grupo: Uso Habitacional.
Moderador: Luis Antônio Jorge (FUPAM);
Relatores: Fábio Bonugli (estagiário FUPAM/
FAUPUCC).

Empresários

Conselho

Instituições de Classe,
Universidade, ONGs
PMC

Humberto de Alencar

EMDEC

Valquíria Sonatti

Sec. Relações
Institucionais

José Rafael Ferreira Ielo

Arquiteto

COHAB Campínas

Carolina Baracat Lazinho

Arquiteta

SEPLAN

Antonio Costa

Arquiteto

SEMURB

Marcel Badan Padilha

SETEC

Isadora Gonzalez Marchesini

Assistente social

Sec. Assistência Social

Maria Conceição Pires

Arquiteta

SEPLAN

NOME: Humberto Alencar.
INSTITUIÇÃO: EMDEC
PROBLEMAS:
•
A EMDEC possui dificuldades em fazer
um planejamento integrado com a secretaria
de habitação e a secretaria de urbanismo.
E ela não participou de forma integrada nos
novos núcleos de habitação de interesse
social que acabam por apresentar deficiências
em questão a mobilidade e integração com o
sistema de transporte público urbano.
NOME: José Rafael Ferreira Ielo.
INSTITUIÇÃO: COHAB
PROBLEMAS:
•
Falta de conexão dos núcleos
habitacionais de interesse social com o tecido
urbano já consolidado. Tanto o zoneamento
quanto os parâmetros urbanístico são
instrumentos anacrônicos para os dias atuais
em vista da época que foi feita. Atualmente,
independente do tamanho do lote, da tipologia
e da faixa de renda as casas são muradas.
Essa é a imagem da cidade contemporânea:
muros e grades.
QUALIDADES:
•
As habitações sociais de hoje em dia
estão melhores das antigas. A tipologia evoluiu
de forma positiva.

POTENCIALIDADES:
•
Em grande partes dos projetos de
conjuntos habitacionais produzidos pela
COHAB no ano passado foram reservado
áreas comerciais, no entanto quase nenhum
desses lotes foram comprados, não sabe se
não há interesse ou o porque, mas acabam
sendo deixados de lado.
NOME: Valquíria Sonatti.
INSTITUIÇÃO: PMC - Secretaria de Relações
Institucionais
PROBLEMAS:
•
Questionamento quanto à tipologia,
tamanho de área útil da unidade e número
de unidades habitacionais oferecidas nos
programas de habitação de interesse social.
Empreendimentos imobiliários de interesse
social de grande porte como o Bassoli e
Baité, são modelos irreprodutíveis na cidade
contemporânea devido a sua escala e
localização, criando quase “pequenas cidades”,
mas completamente deficiente em recursos
para sua autonomia como a falta de comércios,
serviços, equipamentos, instituições e áreas de
lazer.
POTENCIALIDADES:
•
Eco vila é um modelo de comunidade
onde não existe o parcelamento do solo e gera
um agrupamento de famílias e pessoas com
os mesmos interesses podendo ser um modelo
a ser estudado mais a fundo. Reconsiderar o
modelo tipológico reproduzido pelo mercado
imobiliário, pois unidade de pequenos

apartamentos, kitnets e lofts são soluções que
enchem a cidade de vida e temos o centro de
Campinas como exemplo vivo disso.
NOME: Ernestina Gomes de Oliveira.
INSTITUIÇÃO: Advogada - PROURB
PROBLEMAS:
•
Quem avalia e aprova empreendimentos
habitacionais de grande porte como o Bassoli
é a municipalidade, portanto se eles foram
construídos é porque houve aval do órgão
público. A lei atual oferece muitas amarras
para o desenvolvimento de empreendimentos
habitacionais de interesse social, um dos
principais entraves é quanto ao tamanho dos
lotes e o modelo tipológico. Outro grande
problema é a homogeneidade de uso e
repetição construtiva.
POTENCIALIDADES:
•
Empreendimentos populares de grande
porte não são um problema, desde que se
leve em consideração a diversidade tipológica
e a costura dos mesmos com a cidade já
consolidada e criem espaços de convívio
agradáveis para as famílias que vão lá viver.
NOME: Carolina Baracat Lazinho
INSTITUIÇÃO: SEPLAN
PROBLEMAS:
•
Um grande problema das habitações de
interesse social é o modelo residencial vertical:
os prédios. Isso impacta na mudança de vida

181

ANEXOS

Relatoria do Debate – Grupo : USO
RESIDENCIAL

das pessoas que lá vão habitar que geralmente
estão acostumados com habitações térreas e a
um contato de vizinhança diferente, ou seja, a
outra densidade habitacional.
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QUALIDADES:
•
A caixa federal por sua vez é criteriosa em
relação aos projetos habitacionais de interesse
social, avaliando implantação, aberturas,
orientação solar, ventilação, espaçamentos
entre os edifícios e outros demais pontos que
dizem respeito ao projeto arquitetônico. Um
caso interessante de política habitacional de
interesse social em Sumaré foi que se criaram
galpões que permitem o uso comercial, e o
valor arrecadado através da locação desses
imóveis vai para os fundos de garantia desses
condomínios habitacionais.
POTENCIALIDADES:
•
Reinvindicações dos moradores de
conjuntos habitacionais de interesse social
geram alterações no projeto interno do padrão
da COHAB, portanto, acredito que as forças
dessas reinvindicações consigam ganhar
também em variação da tipologia, de usos e de
valores do espaço nos empreendimentos.
NOME: Antonio Costa.
INSTITUIÇÃO: SEMURB
PROBLEMAS:
•
O que é reproduzido na cidade são os
parâmetros construtivos que estão na lei
de uso e ocupação do solo, portanto quem
constrói segue isso. No entanto, isto não fica
muito claro quando podem existir projetos

do Minha Casa Minha Vida em ZEIS (Zonas
especiais de interesse social) e em zonas
onde permitem parâmetros construtivos de
HMH. O modelo no qual os projetos do Minha
Casa Minha Vida se baseiam nos condomínios
fechados que alimentam essa ideia cultural
do isolamento da residência em um lote
fechado ou murado e um condomínio, criando
descontinuidades no plano urbano.
POTENCIALIDADES:
•
Quais seriam os parâmetro, ou até
mesmo uma fórmula que iria regrar uma nova
lei para a política de habitação social em
Campinas?
NOME: Fidelis Asta (Arquiteto Urbanista)
INSTITUIÇÃO: PROBLEMAS:
•
Inserir nos projetos do Minha Casa Minha
Vida a questão de diversidade de usos. E
quem impede isso hoje em dia é a própria lei
de uso e ocupação, e a prefeitura.
QUALIDADES:
•
O Núcleo Comercial (NC), um instrumento
de outras datas criado pela prefeitura em
alguns bairros exclusivamente habitacional que
estavam surgindo em Campinas, surgiu por
organização dos próprios moradores do bairro
que pediam que existisse comercio e serviços
a nível local.
POTENCIALIDADES:
•
Deve se misturar os usos do solo, mas

gradativamente, não gerando incomodidades.
Os usos têm de serem compatíveis.
NOME: Marcel Badan Padilha.
INSTITUIÇÃO: SETEC
PROBLEMAS:
•
As supostas áreas destinadas a
comércios e serviços nas inciativas de
habitação popular acabam por não existir, as
expressões disso que se tem nesses bairros
são geralmente através de negócios sem
regularização. As famílias são designadas a
morar nesses novos conjuntos habitacionais
e não criam o vinculo afetivo com o bairro, o
local, essa questão tem de ser observada e
estudada com mais cuidado.
NOME: Izabel Cristina Santos de Almeida
INSTITUIÇÃO: Assistente social- Conselho da
Assistência Social
PROBLEMAS:
•
Quem tem que oferecer uma lei que
permita melhores parâmetros construtivos e
habitacionais é a prefeitura.
NOME: Isadora Gonzalez Marchesini.
INSTITUIÇÃO: Secretária da Assistência Social
PROBLEMAS:
•
O ponto principal é de integrar os núcleos
habitacionais com o restante da cidade, com o
sistema de transporte e áreas de lazer. Existe
muita conquista através dos movimentos
populares, mas essas melhorias deveriam ser
pensadas antes pela prefeitura e pela lei.

6.1.4. Escuta das universidades: relatoria Integral do debate nos subgrupos

Relatoria do Debate – SUBGRUPO 01
(7 Pessoas)
Não houve a relatoria da fala de cada participante,
elas foram sistematizadas pelas perguntas
solicitadas.
Quais os principais problemas da cidade?
•
Destruição/ocupação das áreas rurais e
de preservação ambiental;
•
(I) Mobilidade urbana;
•
Grande segregação sócioespacial;
•
Viracopos. Impacto ambiental da
expansão do aeroporto de Viracopos. Não
se previu na lei o impacto da expansão do
aeroporto. O controle da área do aeroporto
passou para a iniciativa privada, que não
apresentou contrapartidas para a cidade;
•
Cidade difusa. A cidade é muito
fragmentada, o que dificulta a implantação de
infraestrutura;
•
Falta de identidade. Não há nenhuma
proposta de desenho urbano;
•
Abandono do centro da cidade pelo poder
público. Edifícios relativos ao poder público
estão saindo do centro para se instalar em
outros pontos da cidade. O caso mais absurdo

é da Procuradoria Regional do Trabalho da
15ª Região, localizado na área comercial do
condomínio residencial Alphaville Campinas;
•
Avanço da urbanização descontrolada;
•
Empreendimentos de grande porte
localizados nas margens das rodovias que
intensificam o tráfego local e pressionam ainda
mais o já saturado sistema viário;
•
A gestão territorial não está sendo feita
em favor do interesse público;
•
Não há controle sobre a iniciativa privada.
Quais as principais qualidades da cidade?
•
Referência na área de educação,
pesquisa, tecnologia e saúde;
•
A Arborização (ainda) é uma qualidade
em determinados bairros da MZ4 e em Barão
Geraldo;
•
Cidade bonita com patrimônio
arquitetônico interessante. Destaque para a
MZ4.
Quais as principais potencialidades da cidade?
•
Boa oferta de espaços livres. Espaço
vazio da via férrea (pátio da Fepasa). Lotes
vagos;
•
Viracopos pode gerar recursos para
possíveis contrapartidas em prol da cidade;
•
Localização geográfica.
Qual o cenário desejado para uma cidade
melhor nos próximos 20 anos?
•
•

Cidade que tenha identidade;
Ampliar a cobertura verde da cidade:

espaços públicos verdes e democráticos e
corredores verdes;
•
Preservação da fauna;
•
Reduzir a fiação aérea que gera conflito
com a arborização;
•
Transporte de massa composto por
diferentes modais articulados em rede que
conectem a cidade e os municípios vizinhos;
•
Universalização do acesso ao
saneamento básico e recuperação dos
córregos e das matas ciliares;
•
Relacionar a densidade construtiva e
habitacional.
Quais os principais problemas da legislação
urbanística de Campinas?
•
Lei arcaica. A lei só trabalha com critérios
construtivos. Falta de critérios e transparência.
A legislação não tem clareza, o que permite
diferentes interpretações e facilita a corrupção;
•
A Macrozona 4 é superdimensionada. As
macrozonas não traduzem as complexidades
espaciais dos territórios que contemplam. É
uma divisão arbitrária e ineficaz;
•
A lei não cumpre o objetivo de defender
a APA. A cidade não tem uma proteção real e
efetiva;
•
Não há proposta de desenho urbano;
•
Não há transparência dos licenciamentos.
Quais as principais qualidades da legislação
urbanística de Campinas?
•

Não há.
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REUNIÃO ESCUTA DAS UNIVERSIDADES
DATA: 08/09/2014
LOCAL: FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO DA PUC-CAMPINAS

Relatoria do Debate – SUBGRUPO 02
(14 Pessoas)
NOME: Maria Amélia Leite (Professora)
INSTITUIÇÃO: FAU-PUCCamp
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PROBLEMAS:
•
Falar sobre a cidade envolve falar sobre
a vida. Campinas sofre hoje uma crise de
insuficiência de água, além do rio Atibaia e
manancial regional com vários problemas, e
sem água não se tem perspectiva para poder
falar sobre outros assuntos da cidade. Primeiro
desafio será resolver os passivos ambientais
em um futuro uso e ocupação do solo.
•
Tem que ser discutida uma política urbana
para se resolver a dispersão urbana da cidade,
os urbanos isolados e questões ligadas às
áreas rurais.
•
É necessário o uso privilegiado do solo
(no sentido amplo da palavra), que possibilite
uma cidade para todos. Hoje ocorre um
privilégio de uso do solo, e não um uso
privilegiado do solo.
QUALIDADES:
•
Campinas apresenta qualidades
locacionais em termos bioclimáticos e uma
condição bioclimática excelente. A radiação
solar presente na cidade é pouco usual,
um atributo exclusivo sobre o município. É
necessário fazer uso dessa qualidade.
POTENCIALIDADES:
•
Condição estratégica de conexões
(terrestre, via solo), característica que já vem
do período colonial.

•
Patamar de sucesso econômico financeiro
no município.
•
Relação entre urbano e rural.
•
Extensão territorial e espaços
urbanos que permite trabalhar questões de
reorganização físico territorial
NOME: Norma (Professora)
INSTITUIÇÃO: Engenharia-PUCCamp
PROBLEMAS:
•
Hoje não se anda mais sem carro, o que
distancia as pessoas e acaba com o uso dos
espaços de convívio urbano. É necessário
ocupar mais a rua para melhorar a segurança
e o convívio.
NOME: João Luiz (Advogado / Aluno)
INSTITUIÇÃO: Pós-Graduação PUCC
PROBLEMAS:
•
Desigualdade social e segregação
territorial gravíssima na cidade. Não se faz uso
dos instrumentos urbanísticos.
•
Falta de compatibilização entre as
administrações regionais e a regionalização do
território (Macrozonas).
•
Falta de metrô, apesar de ser menor que
a capital, Campinas é a São Paulo de amanhã.
QUALIDADES:
•
Estrutura da cidade, apesar de hoje ser
má utilizada, e sua localização.
POTENCIALIDADES:
•
Vocação de Campinas na área
tecnológica.

NOME: Daniel Ribeiro (Aluno 4º ano)
INSTITUIÇÃO: FAU-PUCCamp
PROBLEMAS:
•
Mobilidade e transporte público, é
necessário um transporte público que atenda
a grande massa. Hoje a única solução é a
compra do carro próprio.
QUALIDADES:
•
O centro tecnológico que já vem se
formando, o aeroporto Viracópos, e a área de
saúde (o setor de atendimentos nos bairros
possuem uma estrutura boa).
POTENCIALIDADES:
•
A área tecnológica, o aeroporto e os
grandes vazios urbanos, que possibilitam fazer
um desenho novo de cidade.
NOME: Francisco Giliardi (Aluno 4º ano)
INSTITUIÇÃO: FAU-PUCCamp
PROBLEMAS:
•
A questão do transporte público,
principalmente no eixo sudoeste, eixo de maior
densidade.
QUALIDADES:
•
Viracopos, é uma estrutura maravilhosa,
porém com uma implantação que deixa a
desejar.

NOME: Luisa Trevisan (Aluno 5º ano)
INSTITUIÇÃO: FAU-PUCCamp

PROBLEMAS:
•
Dispersão urbana e sistema de transporte
rodoviarista (modelo que está com os dias
contados).

PROBLEMAS:
•
Já trabalhou durante 06 meses na
EMDEC e afirma que não existe, por
parte deles, o interesse em mudar a
cidade, melhorar a mobilidade e resolver o
planejamento do transporte.
•
Estão fazendo o BRT, mas sem
planejamento, vai ser apenas mais uma cicatriz
na cidade.
•
Com o crescimento de Viracopos a cidade
vai crescer sem mobilidade e a locomoção
para o centro ficará ainda mais difícil.
•
Boom imobiliário do região da D. Pedro, a
população não quer, mas não tem voz.

QUALIDADES:
•
Capacidade técnica instalada (pessoas e
infraestrutura).
POTENCIALIDADES:
•
Áreas vazias ou que podemos apropriar e
dar um novo uso.
NOME: Samuel Mantovani (Aluno 4º ano)
INSTITUIÇÃO: FAU-PUCCamp
PROBLEMAS:
•
Mobilidade urbana, vazios demográficos e
falta de conexão entre os verdes da cidade.
QUALIDADES:
•
Questão bioclimática de Campinas, é
necessário aproveitar dessa qualidade para a
captação de energia eólica e solar.
POTENCIALIDADES:
•
Matriz energética (eólica e solar), ligação
das zonas verdes, parques lineares integrados.
Universidades aproveitar esta capacidade
técnica.

QUALIDADES:
•
Polo tecnológico de Campinas maior
lançador de patentes depois da Petrobras.
Usar energia dos estudantes para começar a
mobilização.

QUALIDADES:
•
Polo tecnológico, aeroporto Viracópos e
as Universidade.
POTENCIALIDADES:
•
Com a revisão da LUOS e futura revisão
do Plano Diretor, seria benéfico a criação de
planos de bairros (bairros, e não macrozonas),
para estudar as regiões com mais enfoque,
abrangendo mais as necessidades territoriais.
NOME: Beatriz Brandão (Professora)
INSTITUIÇÃO: FAU-PUCCamp
PROBLEMAS:
•
Mobilidade, esta tomando o rumo de
São Paulo. Gestão da cidade em relação aos
municípios da região metropolitana.
QUALIDADES:
•
Localização privilegiada da cidade
(entroncamento viário) e a questão
bioclimática.

POTENCIALIDADES:
•
Rodovias, anel viário e Viracopos,
inserção internacional em função do Pólo
Tecnológico.

POTENCIALIDADES:
•
Matriz energética, tradição rural de
Campinas (IAC e ITAL), desenvolvimento
na engenharia de alimentos e produção de
alimentos (será um problema pro futuro).

NOME: Priscila Gavião (Ex-Aluna)
INSTITUIÇÃO: FAU-PUCCamp

NOME: Noemie Nelly Nahum (Professora)
INSTITUIÇÃO: FAU-PUCCamp

PROBLEMAS:
•
Capilaridade viária, condomínios fechados
impedindo a fluidez da cidade.

PROBLEMAS:
•
Transporte público, infraestrutura de
saneamento e limpeza dos rios. Educação:
consciência social, política e ambiental. Não é
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NOME: Guilherme Oliveira (Aluno 4º ano)
INSTITUIÇÃO: FAU-PUCCamp

a lei urbanística que vai mudar isso.
POTENCIALIDADES:
•
Somos um polo técnico. UNICAMP e
PUCC: alunos voltarem pra sociedade aquilo
que aprendem.
•
Divulgação do conhecimento. Produção
de alimentos – agricultura urbana.
•
Diversidade de origem das pessoas em
Campinas.
•
Topografia agradável, não temos grandes
barreiras. Muito sol para armazenar energia.
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PROBLEMAS DA LEGISLAÇÃO:
•
A própria lei de Uso e Ocupação do Solo.
NOME: Caio Ferreira (Professor / Assessor
Pedagógico)
INSTITUIÇÃO: FAU-PUCCamp
PROBLEMAS:
•
Mobilidade matriz carro. Qual a solução?
Metrô?
•
Lixo: gestão dos resíduos sólidos.
•
Problema de representatividade na
cidade. Vereadores que não nos representam
e a representatividade neste trabalho. Todos os
atores são legítimos, inclusive o mercado, mas
precisam de orientação.
•
Dicotomias entre esferas de gestão.
•
Não aplicação do EC porque não existe
Plano Diretor na cidade e os Planos Regionais.
•
Cidade dispersa e de baixa densidade
– há uma resistência da população às
densidades mais altas, à verticalização.
PROBLEMAS DA LEGISLAÇÃO:

•
Macrozonas, são arbitrariedades e
devaneios do poder público. Não emanam da
análise do território.
NOME: Barbara C. Ghirello (Aluna 5° ano)
INSTITUIÇÃO: FAU-PUCCamp
PROBLEMAS:
•
Fragmentação do tecido urbano, questão
que fragiliza muitas outras infraestruturas da
cidade, principalmente a mobilidade.
•
Segregação socioespacial.
POTENCIALIDADE:
•
As universidades e a vontade dos
estudantes, precisa levar o conhecimento de
dentro das academias para a sociedade.
NOME: Rafaela Violato (Representante da
PMC)
INSTITUIÇÃO: SEPLAN
PROBLEMAS:
•
Falta valorizar as qualidades da cidade,
como o patrimônio cultural e ambiental.
•
O sistema de mobilidade rádio concêntrico
e a falta de uso dos espaços públicos.
POTENCIALIDADE:
•
O sistema de rodovias presente na
cidade, porém falta uma boa gestão disso.

Relatoria do Debate – SUBGRUPO 03

(5 Pessoas)
Não houve relatoria específica com o registro
da fala de cada participante, elas foram
sistematizadas direto na tabela síntese.

6.2. CONTRIBUIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE LEITURA DA CIDADE
6.2.1. Leitura da Cidade: contribuições da CGP

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: FABIO BERNILS
Entidade ou Instituição que representa: AREA
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): ESTACIONAMENTO DE RESTAURANTE.
Endereço: AV. JOSÉ PANCETTI X AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE
Bairro: JD. AURÉLIA
Foto do Local:
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FOTO DE 2012 DO GOOGLE EARTH

A ficha de leitura completa com a identificação do participante encontra-se disponível para consulta na Seplan por conter informações pessoais.

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: FERNANDO RUZENE RODRIGUES
Entidade ou Instituição que representa: SMPD
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): RUA
Endereço: AV DOS EXPEDICIONÁRIOS
Bairro: CENTRO
Foto do Local:
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Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
ÁREA CENTRAL DE ENTRADA DA CIDADE QUE DEVERIA SER
VALORIZADA COMO CALÇADÃO.
GRANDE NÚMERO DE EDIFÍCIOS COM VALOR HISTÓRICO
DEVERIAM SER PRESERVADOS TAMBÉM.
EX: CENTRAL STATION DE AMSTERDAM

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: FERNANDO RUZENE RODRIGUES
Entidade ou Instituição que representa: SMPD
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): PARQUE URBANO
Endereço: AV. AQUIDABAN x RUA CORONEL QUIRINO
Bairro: BOSQUE
Foto do Local:
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Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
BOSQUE URBANO ABANDONADO PELA ADMINISTRAÇÃO
QUE PODERIA SER INSERIDO NO CIRCUITO DA CICLOVIA DA
AV NORTE SUL E QUE DEVERIA TER SEU USO
POTENCIALIZADO.

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: FERNANDO RUZENE RODRIGUES
Entidade ou Instituição que representa: SMPD
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): VAZIOS
Endereço: VARIOS
Bairro: CENTRO
Foto do Local:
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190

Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
SUGESTÃO DE ÁREAS DESOCUPADAS QUE PODERIAM SER
ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS INTERLIGADOS AO
TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO CIRCULAR DA REGIÃO
CENTRAL DA CIDADE.

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: FERNANDO RUZENE RODRIGUES
Entidade ou Instituição que representa: SMPD
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): VAZIO / MARGEM DE CÓRREGO
Endereço:_ MARGINAL DO PIÇARÃO / AV. DR. CELSO DA SILVEIRA REZENDE / AV. JORGE TIBIRIÇA
Bairro: DO PQ ITÁLIA ATÉ CARLOS LOURENÇO
Foto do Local:
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Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
ÁREAS PÚBLICAS LIVRES COM GRANDE POTENCIAL PARA
IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR E DE CICLOVIAS

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: FERNANDO RUZENE RODRIGUES
Entidade ou Instituição que representa: SMPD
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): VAZIO / PARQUE LINEAR
Endereço:_AV NORTE SUL / AV PRINCESA DOESTE
Bairro: TAQUARAL ATÉ CARLOS LOURENÇO
Foto do Local:
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Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
ÁREAS PÚBLICAS LIVRES COM GRANDE POTENCIAL PARA
IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR E DE CICLOVIAS

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: FERNANDO RUZENE RODRIGUES
Entidade ou Instituição que representa: SMPD
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): PARQUES URBANOS
Endereço: BOSQUE DOS ALEMÃES E DOS ITALIANOS
Bairro: BOTAFOGO
Foto do Local:
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Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
BOSQUES URBANOS QUE DEVEM SER VALORIZADOS E
REPLICADOS.

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: FERNANDO RUZENE RODRIGUES
Entidade ou Instituição que representa: SMPD
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): PARQUE
Endereço: AV HEITOR PENTEADO
Bairro: JARDIM PARAÍSO / PARQUE ECOLÓGICO
Foto do Local:
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Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
LOCAL DE GRADE POTENCIAL PAISAGÍSTICO, JÁ
IMPLANTADO, PORÉM SEM MANUTENÇÃO E SEM INCENTIVO
AO USO.

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: FERNANDO RUZENE RODRIGUES
Entidade ou Instituição que representa: SMPD
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.):_VAZIO URBANO
Endereço: AV 20 DE NOVEMBRO
Bairro: CENTRO
Foto do Local:
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Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
ÁREA SUBUTILIZADA COM GRANDE POTENCIAL
URBANISTICO PARA CONCENTRAR MUSEUS, ÁREAS DE
ESPETÁCULO, PARQUES, E ATÉ MODAIS DE TRANSPORTE.
PORTA DE ENTRADA DA CIDADE PELA NOVA RODOVIÁRIA E
FERROVIA.

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: FERNANDO RUZENE RODRIGUES
Entidade ou Instituição que representa: SMPD
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): IMOVEL
Endereço: RUA CASTRO ALVES
Bairro: BOTAFOGO
Foto do Local:
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Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
VILA RESIDENCIAL HISTÓRICA.
ESTA FORMA DE OCUPAÇÃO DEVERIA SER REPLICADA PELA
CIDADE POIS CONFERE QUALIDADE URBANA, DENSIDADE, E
CIVILIDADE AOS OCUPANTES E AO BAIRRO.

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: Gustavo Arthur Mechlin Prado
Entidade ou Instituição que representa: SANASA

.

.

Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): Área Verde / Piscinão no final da Av. José de Souza Campos, após cruzamento com Av. Orozimbo Maia
Endereço: Av. José de Souza Campos, entre Av. Orozimbo Maia e Av. Júlio Prestes

.

.

Bairro: Novo Cambuí
Foto do Local:
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Autoria da Foto: Google Maps
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
Área de grande circulação, próximo a local super valorizado (av. NorteSul, porém que não possui nenhum tratamento urbanístico. Potencial
para praça com grande visualização e utilização.

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: Gustavo Arthur Mechlin Prado / Natália F. Colesanti Perlette
Entidade ou Instituição que representa: SANASA
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): Avenida
Endereço: Avenida Orozimbo Maia
Bairro: Vila Itapura/ Cambuí / Vila Estanislau
Foto do Local:
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Autoria da Foto: Google Maps
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
Avenida Orozimbo Maia e Córrego do Serafim, potencialidade
de criação de parque linear ao longo da Avenida, com a recuperação
do córrego e implantação de ciclovia.

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: Humberto Alencar
Entidade ou Instituição que representa: EMDEC – Empresa Municipal de Desenvolvimento Municipal de Campinas
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): Praça Pública com imóveis tombados no entorno
Endereço: Rua Sacramento, entre Benjamin Constant e Thomaz Alves
Bairro: Centro
Foto do Local:
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199

Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
Local: Rua Sacramento, Quadra do Chopp
Tornar mais agradável esse espaço, unificando as diversas coberturas
em uma unica
Instalar do outro lado bancas de flores, engraxates, etc. iluminação
semelhante a época do espaço original.
Inclusive pinturas originais, se possível, dos imóveis

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: Humberto Alencar
Entidade ou Instituição que representa: EMDEC – Empresa Municipal de Desenvolvimento Municipal de Campinas
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): Espaço Privado de cunho histórico
Endereço: Rua Barão de Jaguara
Bairro: Centro
Foto do Local:

ANEXOS
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Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
Local: Galeria Barão Velha
Propor aos gestores da Galeria Barão Velha a intervenção, tornando-a
mais aconchegante. Pode-se utilizar plantas, cobertura, etc....

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: Humberto Alencar
Entidade ou Instituição que representa: EMDEC – Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): Praça e Rua
Endereço: Ruas: Thomaz Alves (entre Av. Anchieta e Rua Luzitana)
Bairro: Centro
Foto do Local:

ANEXOS
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Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
Local: Largo das Andorinhas
Integrar essa praça no programa de remodelação da quadra, Rua
Thomaz Alves (entre Anchieta e Luzitana) criar espaços com bancas em
forma de “sala” e paisagismo.

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: Humberto Alencar
Entidade ou Instituição que representa: EMDEC – Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): Imóvel Tombado e
Endereço: Rua Benjamim Constant, entre Álvares Machado e Ernesto Kulmman
Bairro: Centro
Foto do Local:

ANEXOS
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Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Reurbarnização do Entorno do Mercado Municipal.
Local; Mercadão
A) Transformar parte do estacionamento, rua Álvares Machado em anexo
ao prédio principal, abrigando.
B) Mercado de flores ornamentais, naturais e artificiais.
C) Retirada dos ônibus, transferindo os pontos para a Radial Penido
Burnier.
D) Transformar esse espaço em estacionamento para clientes do
Mercado
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Urbanística –– Comissão
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Geral Participativa
Participativa –– CGP
CGP –– Exercício
Exercício Leitura
Leitura da
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Revisão
Nome: EMDEC
Humberto
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Nome:
– Diretoria
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ou Instituição
Instituição que
que representa:
representa: EMDEC
EMDEC –– Empresa
Empresa Municipal
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Desenvolvimento Municipal
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Entidade
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Tipo (imóvel,
(imóvel, rua,
rua, vazio
vazio etc.):
etc.): Espaço
Imóvel Tombado
Tipo
Público – eRua de Comércio
Endereço: Rua
Rua Thomaz
Benjamim
Constant, entre Álvares Machado e Ernesto Kulmman
Endereço:
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Foto do
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Autoria da Foto:
Mapa de localização:
Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Reurbarnização do Entorno do Mercado Municipal.
Local; Mercadão
A) Transformar
do você
estacionamento,
rualocal?
Álvares Machado em anexo
Descrição: parte
por que
escolheu este
ao
prédio
principal,
abrigando.
Local: Rua Thomaz Alves
B)
Mercado
de flores
naturais
artificiais.
Ampliar
a calçada
do ornamentais,
lado direito, uma
faixaepara
circulação de pedestres
C)
Retirada
dos
ônibus,
transferindo
os
pontos
parapara
a Radial
Colocação de “quiosques” ou qualquer outro meio
vendaPenido
de valeBurnier.
transportes, zona-azul, sorvetes, agua, refrigerantes e colocação de
D) Transformar esse espaço em estacionamento para clientes do
bancos, seguido de paisagismo, unindo ao largo das andorinhas
Mercado
revitalizando-o

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: Humberto Alencar
Entidade ou Instituição que representa: EMDEC – Empresa Municipal de Desenvolvimento Municipal de Campinas
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): Espaço Privado concessão pública de terreno
Endereço: Av. Moraes Sales
Bairro: Nova Campinas
Foto do Local:

ANEXOS

204

Autoria da Foto:
Mapa de localização:

Descrição: por que você escolheu este local?
Local: Av. Moraes Sales, Ventura Mall.
Transformar parte de algumas áreas no município em polos
geradores tendo como modelo o complexo instalado no Ventura
Mall.

Revisão da Legislação Urbanística – Comissão Geral Participativa – CGP – Exercício Leitura da Cidade
Nome: Isadora González Marchesini
Entidade ou Instituição que representa: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social - SMCAIS
Tipo (imóvel, rua, vazio etc.): Avenida
Endereço: Júlio de Mesquita
Bairro: Cambuí
Foto do Local:

ANEXOS
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Descrição: por que você escolheu este local? O local tem bastante
movimento de veículos e de pessoas, além de ser bem iluminado e
bem sinalizado, por isso me passa bastante segurança. Em razão
do grande movimento a rua tem pontos de ônibus, ponto de táxi,
semáforo, faixas de pedestre e calçada adaptada para cadeirantes.
A rua é cumprida e possui uma mistura equilibrada de comércio e
prédios residenciais, apresentando também algumas árvores. Outro
ponto positivo são os bancos, as farmácias (também contribuem
para segurança, pois ficam abertas após horário comercial), os
bares, os restaurantes, a padaria e o hospital que oferece diversos
tipos de atendimentos tanto por convênio quanto pelo SUS.

6.2.2. Leitura da Cidade: contribuições através do aplicativo Participa Campinas!
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A ficha de leitura completa com a identificação do participante encontra-se disponível para consulta na Seplan por conter informações pessoais.
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6.3. ENQUETE DIGITAL

Campanha de divulgação do processo participativo

A enquete digital direta e dissertativa esteve
presente no site da Prefeitura Municipal
de Campinas entre 17 de setembro e
30 de novembro de 2014. A enquete foi
divulgada em diversos meios, já relatados
anteriormente no ítem 4.2 desse relatório.

225

ANEXOS

Figura 1

AJUDE A PENSAR
A CIDADE QUE
QUEREMOS!

Participe!
Responda a enquete:

campinas.sp.gov.br/ajudeapensar

#ajudeapensar
Revisão da Legislação Urbanística

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Figura 2

Figura 3

Figuras 1 - 3: banners publicados em meio digital.

Figura 4

Figura 5

Figura 6

ANEXOS

226

Figura 7

Figura 8

Figuras 4 - 8: banners publicados em pontos
da cidade.
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Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figuras 9 - 11: banners publicados em pontos da
cidade.

6.3.1. Tabulação dos resultados da Enquete Digital Dissertativa

AR

IDADE

EDUCAÇÃO

RENDA

BAIRRO

PARTICIPA DE ORGANIZAÇÃO?

AR 01

Entre 31 e 59 anos.

Pós-graduação completo.

Acima de R$ 7.240,01.

Bosque

Não

AR 01

Acima de 60 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

Jardim Bom
Retiro

Não

AR 01

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Jardim
Proença

Sim

TEMA 1 (transporte)
Falta de segurança para o pedestre.
Calçadas ruins para se caminhar.
Introduzir sistema de transporte sobre
trilhos, com linha de metrô passando por
baixo do centro e linhas circulares de VLT.
Inicialmente poderiam ser retomadas as
antigas linhas de bonde, com a utilização de
pré-metro.
Porém é essencial novas linhas para o Ouro
Verde, Campo Grande, Barão
Geraldo/Unicamp e Souzas/Joaquim Egídio.

Ong Teto

TEMA 2 (pedestre)

TEMA 3 (moradia)

TEMA 4 (cultura/lazer)

TEMA 5 (m. ambiente e saneamento)

OUTROS

SUBSÍDIOS PARA O P.D.

Maior inventivo ao plantio de árvores nas
calçadas. Incentivo com descontos no IPTU.
Penso que as ARs deveriam distribuir
mudas e incentivar fortemente o plantio e
manutenção das árvores nas calçadas.

Mobilidade Urbana pensada também para
os PEDESTRES.
É necessário uma integração entre os
sistemas de transporte, para melhorar a
qualidade dos ambientes urbanos.No
entanto,na maioria das vezes, esse tema é
centralizado somente na implantação de
sistemas de transportes públicos, e se
esquecem que o pedestre é o principal
agente nesse processo,no qual também
demanda calçadas confortáveis, niveladas,
sem buracos e obstáculos,e SINALIZADASum terço das viagens realizadas nas cidades
brasileiras é feita a pé ou em cadeiras de
rodas.
Sinalização tem sido tradicionalmente
centrado no carro, deixando caminhantes e
ciclistas pelo caminho.
Existe uma plataforma que se chama Walk
your City, que estimula o caminhar pela
cidade e ajuda os cidadãos se locomoverem
com mais autonomia.
São placas simples,com setas indicando o
sentido,e de fácil instalação,direcionando
as pessoas com simples frases: \Andando 5
minutos,Rodoviária de Campinas\"
Andando 20 minutos,Biblioteca
Municipal\".
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AR 01

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Centro

Não

Ampliação de políticas públicas para o uso
das praças e outras áreas para o lazer,
ampliando feiras livres, concertos e outras
iniciativas que levem os campineiros às
suas praças. Além disso, incentivar a
formação de sociedades de bairro
encarregadas da manutenção e
administração desses espaços. Levar as
universidade públicas e particulares da
cidade por meio de parceria e eventos
realizados pelas Instituições de Ensino
Superior e a Prefeitura. Trazer a Extensão
universitária para centros e instituições de
bairro. Tornar eventos como a Virada
Cultural permanentes e com mais datas ao
longo do ano, abrindo canais de relação
entre a universidade e a sociedade.

AR 01

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

Centro

Não

O transporte público não atende , em
extensão e qualidade, a cidade em seus
bairros mais distantes, o que impossibilita
viagens longas com certa rapidez e conforto
quando a distância tende a ser maior. O
plano diretor nesse sentido deveria
priorizar a implantação de ciclovias como
forma de transporte alternativo, como
também a criação de corredores exclusivos
por toda a cidade. A segurança e o conforto
dos ônibus, principalmente, também
deveriam ser repensados, pois é notório
que é perigoso fazer viagens noturnas e em
muitos casos, os veículos não atendem às
expectativas mínimas dos usuários.

AR 01

Entre 19 e 30 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

Cambuí

Não

Faltam ciclovias permanentes e Campinas já
tem porte para ter metrô. As ruas de
paralelepípedo no Cambuí reduzem a
velocidade dos carros e contribuem com o
trânsito. Falta um transporte público rápido
e direto entre o aeroporto e o centro.
Também é preciso realizar um projeto com
Prefeitura de São Paulo e/ou governo do
estado a fim de se criar um trem ou metrô
para deslocamento rápido entre Campinas
e São Paulo, pois muitas pessoas se
deslocam entre essas cidades diariamente,
especialmente para trabalhar.
Sousas/Joaquim Egídio não tem estrutura
para receber muitos veículos aos finais de
semana para os restaurantes e forma-se
trânsito (há poucas rotas e opções de
entrada e saída).

O investimento em moradia de baixo custo
torna-se cada vez mais fundamental frente
à explosão , e , especulação, imobiliária que
assola a cidade há uma década. É também
imperioso que se invista para a
reurbanização residencial do Centro da
cidade, pois toda a região central encontrase degradada, abandonada e dominada por
usuários de drogas há anos. O que hoje é
uma ampla área erma, poderia se
transformar em um novo eixo de
desenvolvimento comercial, residencial e
cultural, ainda mais considerando sua
localização, meios de transportes e
infraestrutura urbana.

ANEXOS
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Garantir a coleta seletiva de lixo e criar
políticas de conscientização do uso do
espaço público. Incentivar lojistas e outros
estabelecimentos comerciais a dotarem
políticas ambientais em sua rotina.

A cidade carece, de forma universal, de
opções variadas de cultura de alta
qualidade, embora isso tenha mudado em
tempos recentes. Uma cidade do tamanho
e da relevância de Campinas necessita de
bibliotecas, teatros, cinemas, e espaços
culturais variados para que atraia cada vez
mais investimentos na economia criativa,
geradora de renda, emprego e
enriquecimento cultural para seus
habitantes.

O amplo plantio de árvores em
gestões passadas, assim como o
processo de revitalização de parques e
praças, tem transformado Campinas
em uma cidade cada vez mais verde,
agradável e habitável. No entanto,
ainda há uma significante carência
quanto ao número de espaços verdes
disponíveis para a população
considerando o tamanho da cidade. O
planto diretor futuro deveria se
preocupar não somente com a
preservação, mas também com a
criação de inúmeros parques e
espaços verdes por toda a cidade, algo
que nunca foi feito de forma
contundente na história do município.

Faltam espaços culturais preservados e
adequados. Quando existem, não há
manutençao, como o Centro de
Convivência. Deveria-se incentivar
Campinas como cidade turística para atrair
visitantes com centros de convenções para
eventos, bem como arenas para grandes
shows.

Prefeitura poderia criar mecanismos
que permitissem moradias de baixa
renda e empresas para região central.
Além disso, deveria incentivar
indústria nas regiões adequadas, já
que nos últimos anos incentivou-se
muito os serviços e a tecnologia.

AR 01

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Até R$2.172,00

Centro

Não

AR 01

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

Cambuí

Não

AR 01

Entre 19 e 30 anos

Pós Graduação completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

Não
CAMBUI ADMINISTRAÇ
ÃO REGIONAL
1

AR 01

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

AR 01

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

Eu gostaria muito que houvesse uma pista
de skate, uma quadra de futebol, onde as
crianças pudessem brincar fora dos
apartamentos que, em geral não tem área
de lazer. Meu filho passou a adolescência
no computador, pois só podíamos ir a um
lugar com essas características nos finais de
semana. Vejo todos os dias as crianças
jogando futebol na praça das andorinhas,
em meio aos pedestres que passam
apressados na volta pra casa. Eles dão seu
jeito, claro. Mas seria muito bom um
espaço pra eles. Na praça do Carmo e
Bento Quirino poderia ter bancos para as
pessoas se sentarem. Uns brinquedos para
as crianças menores.Em dias de calor as
praças que possuem bancos, geralmente
são mal iluminadas e perigosas a
noite.Ficamos presos em nossos
apartamentos quentes.

As calçadas irregulares dificultam muito o
trânsito de pedestres. No centro há muitos
moradores idosos e conheço alguns que
caíram e tiveram problemas graves por
causa disso. Se é difícil para pessoas sem
deficiências, imagine a dificuldade de um
cadeirante para circular. Além disso,
deveria haver maior fiscalização, pois os
veículos não respeitam as guias rebaixadas,
próprias para a locomoção dos cadeirantes.

Eu gostei muito das caçambas para
recolhimento do lixo. Preocupo-me com a
limpeza dessas caçambas. Noutro dia,
quando fui colocar o lixo, havia muitas
baratas nas bordas de uma caçamba. Além
disso, o lixo está sendo colocado sem
separação de reciclável. Há algum tempo,
colocávamos o lixo na rua e os catadores,
eram muitos, retiravam tudo o que era
reciclável. Depois o caminhão do lixo
começou a passar cedo e levava tudo
misturado. Não dava tempo de colocar o
lixo pra fora. E então eu acumulava lixo no
apartamento. Agora, vieram as caçambas e
a gente coloca tudo lá. Acho que deveria
haver caçambas recicláveis, ou algumas
vezes por semana o caminhão recolheria só
o reciclável. Não gosto dessa mistura de
materiais. Acho desperdício.

Eu adoro morar no centro de
Campinas. É próximo de tudo,
inclusive do transporte público. Só
acho que os aluguéis são caros e que o
centro poderia ser mais bonito, ter
mais atividades. Há muitos idosos no
centro e nenhum deles se dispõe a ir a
shoppings para fazer alguma atividade
de lazer. Conheço uma pessoa, de 73
anos, que vai à São Paulo para ir ao
teatro, mas não vai a um teatro aqui
em Campinas. O táxi é caríssimo e de
ônibus, impossível.Lá ela vai de Van
com amigos que a buscam e levam em
casa. Como já disse, acho que
poderíamos ter teatros, cinema,
exposições. No centro da cidade. Já
temos comércio, transporte (embora
não seja tão eficiente e confortável),
posto de saúde, a UPA, escolas. Não
tenho mais criança pequena, mas
talvez devesse ter escolas municipais
no centro. Um dos meus programas
favoritos é sair pela cidade com uma
câmera na mão, fotografando coisas
diversas. E, seria ótimo que houvesse
mais coisas boas pra fotografar.

A cidade deveria oferecer:
1. Ônibus circular noturno - a exemplo de
outras cidades/países um ônibus circular
que saia de hora em hora durante toda a
noite.
2. Ciclovias e ciclofaixas
3. Trolebus, bondes ou VLTs no centro da
cidade
4. Acessibilidade para P.c.D. principalmente
no centro da cidade
5. Estacionamentos públicos de veículos de
grande porte, que, combinados com o item
3, diminuiriam o trânsito no centro da
cidade.
6. Melhor identificação e publicidade das
linhas de onibus - para um visitante, a
cidade é um caos! Impossível usar o
transporte coletivo! Nem o motorista, nem
o cobrador, nem o "fiscal" da rodoviária,
nem o balcão de informações da rodoviária
sabem dar informações minimamente
claras sobre as linhas de ônibus.

Calçadas em péssimo estado e não
acessíveis à cadeirantes. Também não têm
largura compatível (as vezes nem com o
código de obras da cidade). Ruas mal
cuidadas e esburacadas, com lombadas fora
de norma e travessias de pedestre sem
prioridade.

Moradia no município é muito cara.
Moradias populares executadas em áreas
de periferia, a mais de 20km do centro da
cidade! Um ABSURDO! Ter de levar
infraestrutura até tão longe quando temos
imensas e diversas áreas a ocupar próximas
ao centro. Especulação imobiliária está
acabando com a cidade!

A cidade carece de publicidade de suas
atividades culturais. Já são poucas e, via de
regra, o munícipe sempre descobre quando
"já foi". Carência de praças para lazer e
convívio. As existentes estão em péssimo
estado, não só as centrais mas as da
periferia da cidade também e
principalmente. Carência total de espaços
públicos para práticas esportivas.

-

Meio de transporte eficiente, limpo e
estruturado como o metrô ou monotrilho.
Além de ciclovias para estimular o uso de
meios de transportes saudaveis e
eficientes. Precisamos nos basear nas
cidades desenvolvidas como Amsterdã
(mesmo que a mesma seja pequena e
plana), Londres, Nova York (não tem
ciclovia, mas os mesmos sao respeitados).

-

-

-

-

-

-

Não
JARDIM
PLANALTO ADMINISTRAÇ
ÃO REGIONAL
1

-

Aumentar a quantidade de trechos de vias
expressas e alargamento de vias,
destravando o trânsito.

Melhorar as condições das praças,
definindo auxiliares de zeladoria entre a
comunidade vizinha com incentivo como
redução de IPTU ou outro.
Regulamentar o comércio de camelôs ou
até extingui-los de forma a retirá-los das
calçadas e espaços públicos, que poem em
risco toda a população devido ao
estrangulamento da passagem de
pedestres e concentração de
estabelecimentos com risco de incêndio.
Como pode haver duas leis de proteção a
incêndio sendo uma rígida para edificações
legalmente construidas e outra inexistente
aos camelódromos!? Além da contravenção
por venda de produtos piratas, situação
fiscal irregular e destruição do espaço
urbano com a concentração de
estabelecimentos com estética lamentável.

Na criação de novos bairros e nos
existentes já predefinir os locais de
comércio específico e serviços que não
pertubem a vizinhança, visando a
autonomia dos bairros com infraestrutura
comercial e de serviços, evitando
deslocamentos desnecessários da
população. Mesclar também os padrões de
bairros mais abastados com os mais
populares de forma a integrar mais a
cidade.

Promover a integração maior dos cidadãos
com a participação no zelo pelo espaço
público, facilitando a denúncia ao mau uso,
investindo na estrutura para respostas
rápidas à população. Investir na tolerância
zero ao mau uso ou infrações ao espaço
urbano.

Investir na melhoria material do
departamento de parques e jardins,
melhorando as praças e o verde já
existente.

-

-

CENTRO
CAMPINAS

-

Melhoria do sistema radioconcentrico,
onde o anel viário, rótula e contra rótula
são dedicados ao carro, dedicar um anel
viário ao pedreste, um calçadão ligando,
Barão de Jaguara esquina com conceição,
descendo até Barreto Leme, virando a
esquerda sentido mercadão até a rua
Ernesto Khulman, virando a esquerda,
subindo até a rua Costa Aguiar, virando a
esquerda e fechando esse anel viário de
calçadão até Barão de Jaguara.
Estimular estacionamentos verticais e
subterrâneos (ex:Largo do Rosário, est. 3 ou
4 niveis de sub solo), onde as pessoas
deixariam o carro e se locomoveriam a pé
pelo centro.
Deslocar os canteiros centrais das avs.
Senador Saraiva, Anchieta e Moraes Sales,
para apenas um lado, replantando as
arvores desses canteiros, prevendo 2 faixas
exclusivas de \bus\", 1 ciclofaixa e se
possível 3 vias para o carro, com a retirada
do canteiro central ou alargamento de
calçadas.
Ligação de radiais, como Moraes Sales com
Norte Sul, via jd. das Paineiras.
Inverter Campos ....
"

Transformar, parque ecológico em
Zoológico Municipal, retirando os animais
do Bosque para uma área maior.
Transformar o bosque em Jardim Botânico
Municipal.
Transformar a Pedreira do Chapadão em
tipo uma Ópera de Arame, nos moldes da
de Curitiba.
Transformar a APA em Parque de
Ecoturismo Esportivo.
Criar novos parques sentido sul de
Campinas.
Manter manutenção de praças e parques
com equipamentos urbanos, para crianças,
adultos e áreas para Cachorros.

Coibir moradia sem planejamento e
aprovação, e loteamentos irregulares e
ocupações, com política de moradia
eficiente, com projetos inteligentes que
existem ao rodo desenvolvidos por
exemplo de faculdades e escritórios de
arquitetura através de concursos públicos.
Solucionar os vazios demográficos e
urbanização descontinua, presentes em
Campinas como em nenhum outros lugar
devida a especulação imobiliária através de
política de incentivo fiscais a construtoras
principalmente se for para solucionar o
défcit habitacional, e por em prática a
ortoga onerosa do direito de construir que
está no Plano Diretor desde 2006 e nunca
foi aplicada até hj quase uma década
depois.
Incentivar mais a verticalização
controlada, controlando ao máximo
possível o crescimento horizontal da
cidade, que cada vez mais exige do poder
publico levar infra estrutura cada vez mais
longe.
Solucionar a questão dos imóveis
abandonados, finalizando-os e ocupandoos, também com incentivos fiscais.

Usar a área pública, praças e parques,
trata-la para que tenha vida e haja
investimento ao seu redor, fazendo isso
com a melhoria dos equipamentos e com
segurança pública.
Promover, atividades sociais simultâneas
em várias regiões da cidade para que não
haja necessidade de deslocamento das
pessoas para usufruir de atividades
urbanas.
Espalhar as chamadas \Feiras Rip\" por
demais praças de Campinas ajudando
também a arrecadação com o uso do solo
publico.
Investir em museus na cidade grandes
parques de exposição.
Transformar calçadões em ruas 24h.

Aumentar a arborização das ruas para que
se permita as pessoas transitarem a sombra
pelas diversas atividades urbanas
acontecendo nos bairros.
Fazer uma praça sobre a expressa
Aquidaban transformando-a em um túnel e
acima uma praça que facilitaria a transição
e a atividade urbana.
Investir em shows pagos, sobretudo na
lagoa do Taquaral e Pedreira do Chapadão,
trazendo e aumentando o lucro para a
municipalidade.Sem dúvida fazer valer o
art. 4º da Lei Municipal 11571/03, e
arborizar por completo a cidade.Para
melhoria das reservas hídricas, liberar a
execução de poços artesianos, mantendo o
beneficio de lei de desconto para o uso
residencial, não o retirando, praticamente
punindo quem o fizer, com o aumento
significativo da conta d agua, praticamente
obriga que compremos agua da SANASA,
agua essa que jaja a SANASA não vai mais
ter para nos vender, estimular cisternas,
cada residência ser uma micro geradora de
energia limpa, e vender o excesso ao
publico, Refazer um Plano Diretor
inteligente e estimulante e não sem visão e
retrógrado como o de hj, tive a
oportunidade de trabalhar por alguns bons
anos dentro dessa municipalidade e tenho
certeza de que digo que a opinião das
pessoas que sabem o que fazer nunca são
levadas em conta.
Estimular a construção de grandes
empreendimentos sobre áreas degradadas,
ex: lixões desativados, usando o gás gerado
pela decomposição dessa matéria
orgânica..

Não

Há muito comércio irregular no centro
o que acaba com o comercio formal.
Os espaços públicos estão
abandonados, sem manutenção. Não
há concursos de projeto para
intervenções ou melhorias.

-

AR 01

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

CENTRO
CAMPINAS

Não

-

Os sistemas de BRT devem correr na Região
Central, de modo a não apenas tocar o
Centro no Terminal Central ou a Rodoviária
(ou o Terminal Mercado, como se pretende
para a linha do Campo Grande. A cidade
deve privilegiar a construção de ciclovias
permanentes, disponíveis 24 horas por dia
e sete dias por semana, sobre as faixas de
lazer, que têm pouca utilidade e gastam
muitos recursos para pouco tempo de uso.

A cidade deve ter uma política forte, séria e
profunda de combate à pichação,
especialmente aquela em topo de edifícios,
de modo que estes aumentem a própria
segurança e impeçam a invasão de
vândalos, que degradam seus topos e a
própria visão da cidade (especialmente do
Centro), cada vez mais feia, suja e
degradada.

Quaisquer conjuntos habitacionais devem
ter áreas comerciais entranhadas no meio
dos condomínios, se possível com taxas
menores, de modo a garantir que esses
condomínios populares não se tornem
degradados e desagradáveis, meros
dormitórios, que exigirão longos
deslocamentos de seus moradores para
atender às necessidades básicas de
consumo, saúde e lazer.

As políticas culturais deverão também
integrar a população das periferias da
cidade, de modo a evitar problemas de
desordens e arruaças, como as que têm
acontecido, geralmente em função da falta
de lazer. Mas isto deve acontecer não de
cima para baixo, e sim com conversas com
os líderes das comunidades locais e a
própria população, de modo a saber o que
realmente interessa a esse segmento dos
munícipes.

A arborização da cidade deve ser revista
onde possível, com mais árvores adequadas
(sem grandes copas, que não façam muita
sujeira e que tenham raízes que não
cresçam para cima, destruindo as calçadas,
nem para o lado, destruindo as redes
subterrâneas existentes (esgoto, telefone,
fibra óptica, energia elétrica).
A cidade também deve instituir um plano
de recuperação das matas ciliares e das
nascentes, de modo a garantir a recarga
hídrica e a maior permeabilização do solo.

A cidade deve instituir um plano
efetivo de enterramento da fiação
aérea no Centro da cidade, nas
principais vias do Cambuí e nos
principais corredores da cidade (NorteSul, Princesa d\'Oeste, Alberto
Sarmento, Andrade Neves, Orozimbo
Maia, Moraes Salles). Isto poderá ser
feito através da cobrança de
contribuição de melhoria, que é uma
forma legal de tributação, de modo a
garantir caixa para as reformas
necessárias, mas sem que se troquem
todas as redes, só quando julgado
necessário. E na maioria das ruas da
região Central, como alternativa mais
em conta, é possível também enterrar
toda a fiação de telefonia e a elétrica
de baixa e de média tensão, deixando
somente os fios de alta tensão,
agrupados, o que dá um visual menos
horroroso à cidade. Hoje, há uma
barafunda de \ninhos de fios\" e rolos
jogados em postes, enfeiando ainda
mais uma cidade já degradada. Rio de
Janeiro e São Paulo têm muitas ruas e
avenidas com fiação enterrada. Por
que Campinas não segue a moda?
Ficará mais bonita."

AR 01

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

CENTRO
CAMPINAS

Não

-

há necessidade de ciclovias e boas calçadas,
ou seja, niveladas sem ressaltos ou buracos,
uniformes de modo que todos os pedestres
possam andar com segurança.

Urgentemente a prefeitura deve tirar os
moradores de rua do centro de campinas,
pois eles deixam as calçadas sujas em todos
os aspectos [urina, merda, colchões,
roupas, restos de comidas, marmitex, ...] e
sinceramente não dá para esperar e não
deveria ter desculpas para que isso fosse
feito...

Há necessidade que a prefeitura possa
oferecer um local para os moradores de rua
poderem ficar, trabalhar [varrer, plantar,
ter um banho, valorizar o seu trabalho.]

tenho visto que estamos tendo mais
conjuntos musicais se apresentando no
centro e imediações, mas é preciso mais
apresentações artisticas em todos os níveis.

Os recipientes verdes para a coleta de lixo
foram espalhados pela cidade escritos lixo
orgânico, mas não temos lixo reciclável e
não tivemos informação sobre como usalos, sem uma campanha ou educação para
isso.
o que fazemos com o lixo reciclável que
temos em casa?
diariamente produzimos lixo e
normalmente o lixo orgânico é pouco e
cabe em uma sacola plástica....mas a
quantidade de reciclável é muito maior e dá
dó misturar os lixo, depois de tantos anos
fazendo isso em Holambra onde eu morava
anteriormente e o lixeiro passava uma vez
por semana recolhendo o lixo reciclável.

AR 01

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Sim
CAMBUI ADMINISTRAÇ
ÃO REGIONAL
1

-

A Mobilidade Urbana precisa ser
reabordada, tanto pela administração da
cidade, quanto pelos indivíduos. Será
necessário destes, para que a cidade possa
se desenvolver em qualidade de vida, que
tomem parâmetros melhores quanto ao
uso do carro. O carro não deve ser usado
para distâncias pequenas e médias. Quanto
a distâncias maiores, deve-se racionalizar
quando o uso do transporte público não
será mais apropriado. Pelo lado da
prefeitura e seus orgãos, tanto uma
fiscalização maior do respeito aos
pedestres, como campanhas positivas, e
vale ressaltar de efeito prático, para mudar
a mentalidade das gerações acima dos 30
anos.

O espaço público há de ser considerado
seguro pela população para que em seguida
esta possa aprender que a manutenção
dele é também por parte do cidadão. A
prefeitura não deve se incumbir de mantêlo em estado perfeito, mas, inicialmente,
para que a população venha a desfrutar das
praças, parques, e afins, ao menos tomar
ao cuidado de que os jardins estejam
minimamente cuidados e de que haja
lixeiras - estas diferenciadas de maneira
clara e funcional. Seria interessante
também promover atividades de
jardinagem e reciclagem para que crie-se
um empatia do cidadão ao espaço.

Não tenho muita visão neste quesito,
porém creio que a descentralização do
Comércio, Lazer, Saúde e Cultura, junto
com melhorias na Mobilidade Urbana, são
de benefício tanto aos moradores da região
mais central, ao vê-la mais cotidianamente
habitável e menos congestionada, como
também aos moradores das áreas mais
periférias, que poderão encontrar as
atividades citadas em sua região, sem a
necessidade de locomover-se ao menos
que por real interesse de freqüentar outras
regiões.

Atividades municipais, privadas, escolares e
de entidades, de participação aberta,
deverão ser incentivadas. Este incentivo
deve se dar mais por parte de estruturas
para que possam ser realizadas, do que por
dinheiro fiscalizado.

O Condema deve ser respeitado. Apesar de
ações positivas serem mais eficazes para os
indivíduos, o poder privado deve começar a
ser altamente penalizado por fanta de
cumprimento às normas do orgão. Cada
árvore cortada para se aumentar uma vaga
na calçada, criar mais empreendimentos de
especulação imobiliária, ou outros fins,
deve custar mais cara que possíveis
benefícios financeiros. O re-plantio de
árvores nativas, em maior número que as
cortadas, também deverá ser reinforçado.
Note que por nativas também deverá haver
medidas para que não se escolham sempre
as consideradas mais belas pelas tendências
de paisagismo do momento.

AR 01

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

Jardim
Proença

Sim

Um teto para meu país

Devemos priorizar o transporte público,
principalmente o ferroviário.
Campinas possui 2 linhas de trem, uma
desativada(Mogiana) que passa por
importantes locais da cidade. A solução
mais viável seria a implantação do VLT,
atingindo mais locais e ligando cidade
vizinhas. A maioria dos deslocamentos das
cidades vizinhas para Campinas é feita por
carro e ônibus, o que vem tornando o
trânsito caótico.
A implantação do VLT fica mais fácil, já que
as linhas ja existem.
Além disso, corredores de ônibus e ciclovias
devem ser expandidos.

O espaço público de Campinas está
completamente defasado. A prioridade do
campineiro é o privado. A rotina quase se
resume em pegar seu carro, ir para o
trabalho/escola/faculdade e não vivenciar o
espaço público.
Shoppings centers são as opções de lazer,
pois o ambiente público não é agradável e
não apresenta segurança.
A revitalização do centro tem de ser
imediata. Investimento de dinheiro
grande!! Ações que envolvam o poder
federal e estadual.

No centro de Campinas existem milhares de
imóveis sem uso. O tema moradia está
incluso na revitalização do centro. Além
disso, a expansão da cidade deve ser
controlada, quanto mais se expande, maior
o gasto com infra-estruta urbana.

As atividades culturais estão praticamente
restritas aos shopping centers.
Revitalização dos teatros, e criação de uma
cinema no centro da cidade, ou até mesmo
em outros bairros, devolveria a relação dos
habitantes com a cidade de Campinas.

AR 02

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

Jardim
Flamboyant

Não

Solucionar o problema da invasão na área
da FEAC, próxima ao Shopping Iguatemi.

Mais eventos culturais e esportivos.

AR 02

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

Cambuí

Não

Construir novas ciclovias interligadas.

Nós contribuinte e cidadãos pensamos
e recomendamos, mas os
administradores públicos ganham
para pensar e cuidar de nossa cidade,
desta forma façam um plano diretor
para 20, 50 e 100 anos, onde sejam
priorizados as questões acima
levantadas e implantadas: ciclovias,
calçadas, moradores de rua, água do
aquífero guarani para não passarmos
pela situação de falta de agua nas
estiagens, limpeza urbana, coletas
seletivas de lixo.

O canal digital de comunicação com o cidadão está péssimo. Não interessa
os motivos pelos quais vendem a
imagem de que o IMA é referência.
Não é. Fazer o mínimo não é fazer
grande coisa. Se o resto do país, numa
era digitalizada, não tomou nem o
primeiro passo para vir de encontro
com a capacidade possível, não torna
sítios mal-programados algo
venerável. Há muitos bugs na
experiência do usuário (como mesmo
estou tendo na enquete abaixo) e é
bem sabido que as diversas partes da
prefeitura não se interagem de forma
suave, como a ferramenta que é a
Grande Rede permite.

Plantar mais árvores no bairro.

Desativar terminais de ônibus centrais
e criar terminais de ônibus periféricos,
visando tirar todo o fluxo de ônibus
que cruzam a área central.
Implantar linha especial que interligue
os terminais periféricos e passando
pelo centro com pontos estratégicos
de embarque-desembarque.
Essa linha especial de interligação e de
passagem pelo centro, poderia utilizar
fonte limpa de energia (elétrico),
como prevê o plano diretor municipal
na utilização de fontes alternativas.
Essa intervenção iria ao encontro com
a a revitalização do espaço público
central, sua circulação e ainda com o
enfrentamento da poluição do ar e
poluição sonora nesse território.

AR 02

Entre 19 e 30 anos

Pós Graduação completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

JARDIM
Não
FLAMBOYANT

-

Projeto de lei que incentive a plantação de
Investimentos em vias expressas;
Reestruturação da Orozimbo Maia, criando árvores nas calçadas.
mais espaço para transporte na superfície,
como ciclovias e faixas para ônibus ou VLT.

Alto custo para morar no nosso bairro,
além de ter tido que batalhar muito para
obter legalmente nossa moradia. Me
revolta o fato de ser tão fácil para
assentadores chegarem e criarem suas
favelas ao meu lado. Falta moradia de
destino para os recém ch egados na cidade.
Porque eu pago para morar, pago para
viver, se podem invadir e morar da mesma
forma na casa ao lado?

Córrego da Orozimbo Maia: córrego de
canal triangular. Reestruturação, com a
verticalização do córrego, aumentando sua
capacidade de vazão;
As áreas públicas no geral causam uma má
impressão, com exceções como os parques
mais famosos;
O problema da pichação seria amenizado
com a implantação de áreas liberadas para
esta arte. Parede de tuneis, córregos e
barragens deveriam ser liberados em
eventos para o grafite (barato, quase
sempre de excelente qualidade e
respeitado pelos pichadores);
Projeto de lei para obrigar a plantação de
uma árvore por residências, essas apenas
de espécies indicadas. Incentivos, como
desconto no IPTU em um único ano para
quem plantasse ou tivesse árvore na
calçada.

Metas na prefeitura: As coisas
ocorrem muito vagarosamente, é
necessário uma estrutura de cobrança
de eficiência administrativa. Muito
fácil de implementar.

Projeto de lei para obrigar a plantação
de uma árvore por residências, essas
apenas de espécies indicadas.
Incentivos, como desconto no IPTU
em um único ano para quem
plantasse ou tivesse árvore na
calçada.

AR 02

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Até R$2.172,00

JARDIM
Não
FLAMBOYANT

-

-

Sou moradora da Rua Ernani Pereira Lopes - Jardim Flamboyant - Campinas, esta rua
possui um canteiro central extenso e largo
bem arborizado, porém mal cuidado e sem
nenhuma iluminação, o que acaba gerando
insegurança e risco de assalto para os
moradores desta rua e da Rua João Quirino
do Nascimento (este canteiro está entre as
duas ruas), pois temos uma favela bem
próxima, sabemos que nestas
comunidades existem pessoas de má
índole e as boas acabam pagando.
Por estes motivos, gostaria da atenção dos
Senhores para a instalação de postes de
iluminação neste canteiro e também a
conservação do mesmo ( limpeza e
arrumação das calçadas), pois sabemos que
quanto mais iluminação e arrumação os
riscos diminuem, pois bandido prefere agir
no escuro.

-

-

-

-

- Abrir mão de prédios/construções sem
valor histórico para a cidade (a grande
maioria dos prédios no centro) e permitir a
contrução de novos e modermos edificios
no centro. Prédios residenciais e
comerciais.

- Fazer parcerias com a inciativa privada
para levar eventos como Comida di Buteco,
Comida na Praça, food trucks, Oktoberfest
para o centro da cidade e para as praças em
cada uma das regiões de Campinas. Toda a
população teria acesso e não criariam
superlotação como os que ocorreram
nesses últimos eventos devido à estarem
concentrados em um único local.

-

-

Viabilização de mais moradias populares e
adequação da LUOS para tal. Possibilidade
de divisão em meio lote. Trabalhar com
índices mínimos e máximos de ocupação e
coeficientes de aproveitamento. Estimular
a construção de moradias a partir de
tecnologias de pré-fabricação.

Permitir a realização de atividades culturais,
de esporte e lazer em todos os espaços
públicos possíveis. Resgatar espaços com
alto potencial para esse tipo de atividade,
como a estação da Fepasa, por exemplo.

Na certeza de que irão atender o pedido
desta humilde moradora, agradeço a
atenção dos Senhores.
Sem mais;
Joana

AR 02

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

JARDIM
Não
FLAMBOYANT

-

- Reduzir o grande número semáforos nos
cruzamentos das principais vias (Amoreiras,
J.B.Dunlop, Moraes Salles, Glicerio, etc)
criando passagens em desnível para os
carros e praças no nível da rua para a
circulação da papulação (Ex.: Klyde Warren
Park em Dallas).

- Revitalização do Centro cedendo
prédios/construções antigas para iniciativa
privada trazendo bares e restaurantes que
tenham identificção com a cidade (Ex.:
Giovanetti, Seo Rosa, casas Noturnas, etc).
Um bom exemplo o Pianno Club e Club 88
no Joquei Clube (centro).

- Corredores de onibus BRT sem semáforos - Trazer serviços públicos (Ex.: Secretarias,
Postos de Saúde, Oficinas de Esporte e
em cruzamentos com as vias de tráfego
cultura ) para os prédios antigos e
normal (passens em desnível)
revitalizados no entorno da nova
- Passagem em denível no final da Aquidabã rodoviária, estação cultura e arredores,
treze de maio e demais ruas do centro.
x Marechal Carmona. Acesso sem
semáforos para Av. Prestes Maia utilizando
as marginais já existentes.
- Passagem em denível na Rodovia Eng.
Miguel Burnier na altura da CPFL fluindo o
trânsito e criando uma grande praça para
os moradores da região e alunos de
faculdades.

Adequação do passeio público para os
cadeirantes em toda a cidade.

AR 03

Acima de 60 anos

Ensino superior completo.

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

Jardim Santa
Genebra

Sim

Apesec

Transporte público mais eficiente. Maior
oferta de linhas inter-bairros. Oferta de
outros modais de transporte, como VLT e
metrô.

AR 03

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

Alto Parque
Taquaral

Sim

Entidade Assistencial
Espírita MÃE MARIA
ROSA

No que tange a mobilidade urbana, mostrase urgente a criação de meios de transporte
sobre trilhos ( como o VLT ) e a criação do
projeto do BRT para locais distantes da
região norte/leste da cidade, como Sousas
e Barão Geraldo. A reestruturação viária da
cidade também mostra-se muito
necessária, pois o número de veículos com
a placa de Campinas ja ultrapassa os 800
mil e há muitos anos não se realizam
grandes obras viárias na cidade - com
exceção da ampliação das marginais do
piçarrão.

AR 03

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

MANSÕES
SANTO
ANTÔNIO

Não

- Transporte urbano com trens de superfície
e trans subterrâneos;
- Construção de terminais de ônibus
(fechados) em todos os bairros;
- Nova organização dos trajetos de ônibus:
mais corredores centrais e vias rápidas
aliadas a capilaridade proporcionada por
mais terminais regionais;
- Mais corredores exclusivos de ônibus e
criação de ruas exclusivas para ônibus, sem
semáforos e com preferencia.

AR 03

Entre 19 e 30 anos

Pós Graduação completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

Jardim Santa
Genebra

Não

A limitação de pagamento do transporte
coletivo é um absurdo e tem privado
muitas pessoas de se locomoverem pela
cidade. Desde que foi implantada, não teve
uma vez sequer que eu não vi alguém com
dificuldade para usar o transporte, pois
estavam sem o cartão (seja o unitário, seja
o bilhete único). Não há pontos de vendas,
de recarga e troca de fácil acesso nos
bairros. Na Unicamp, na região do HC,
muitas pessoas que vem de fora e precisam
se deslocar pela cidade não tem onde
comprar os cartões unitários e essa taxa de
R$2 é abusiva!Porque não têm direito de
integração?

AR 03

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

GUANABARA Não

-

-

-

-

AR 03

Entre 31 e 59 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

JARDIM BELA Não
VISTA

-

-

-

-

Esforço conjunto entre iniciativa pública,
privada e população para executar o plantio
de árvores. Melhorar o sistema de coleta
de lixo com mais opções de pontos de
coleta de recicláveis e orgânicos. Punição
para quem joga lixo na rua e entulho em
terrenos baldios.

Vê-se uma grande necessidade de
arborizar com mais intensidade todos
os espaços publicos da cidade. Além
disso, manter revitalizados prédios
históricos e PRINCIPALMENTE investir
no aterramento da fiação aérea, visto
que a fiação aérea representa
gigantesca poluição visual, e impede o
aumento da arborização pois em
tempestades árvores caem
derrubando a fiação, e seus galhos
também culminando em problemas
com a fiação.

- Restauração do centro histórico;
- Proibição da destruição das fachadas
no centro histórico;
- Programas de contenção da poluição
visual no centro, como por exemplo
demarcação da área máxima ocupada
por letreiros e propagandas por
estabelecimento.

- Descanalização dos rios, principalmente os
do centro, e recomposição do fluxo
original;
- Construção de parques lineares ao redor
dos rios, principalmente nas zonas centrais
da cidade;
- Ampliação da área destinada à mata ciliar,
para evitar a depredação dos rios devido à
expansão urbana futura.

- Proibição da construção de grandes
conglomerados de prédios que
dificultem o acesso e o transito de
pedestres pelos bairros e obrigação,
para os que existem atualmente, da
construção de corredores e passarelas
de acesso às ruas para pedestres.
- Proibição de circulação de
automóveis privados no centro da
cidade e nas zonas de interesse
cultural, destinando as ruas existentes
à construção de calçadões.
- Proibição de estacionamento nas
ruas de bairros populosos que
dificultam a circulação de pessoas.

-

-

Maior fiscalização sobre ruídos
urbanos em áreas mistas , visando
conforto da comunidade residencial,
motivo de conflitos, tirando dessas
áreas, buffets de eventos, casas
noturnas, fazendo como fez ha pouco
tempo atrás algumas cidades
brasileiras, como por exemplo Brasilia
,que destinou áreas (outsides) gerando
menos trânsito e organizando a
cidade.

Divulgar mais a historia da cidade nas
escolas, ou seja, incluir a historia da cidade
no curriculo escolar.

Arborizar mais a cidade

-

-

AR 03

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Até R$2.172,00

JARDIM BELA Não
VISTA

-

Maior quantidade de ciclovias;
Maior rigor na autuação no transito
(multa);
Fim da permissividade de passagem no
sinal de transito, quando vermelho, no
período noturno.

Parque Portugal - asfaltamento da pista de
corrida do parque. E colocação de maior
número de poste de iluminação, que
poderia der solar.

Alça de acesso - Para quem vem na Av. Dr. Heitor Penteado para Av. Júlio Prestes, pois
todo o veículos utilizam a rua Ottmar
Mergenthaler para fazer tal conversão
provocando diversos perigos de acidente,
grande movimentação, poluição sonora e
ambiental.

-

-

-

AR 03

Entre 19 e 30 anos

Pós Graduação completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

MANSOES
SANTO
ANTONIO

Não

-

Construir ciclovias entre os bairros,
principalmente entre os universitários e os
residenciais e dentro deles.
Estimular o uso de bicicletas
Melhorar a pavimentação das ruas
Alterar a dinâmica de funcionamento do
sistema de ônibus, priorizando vias rápidas
integradas a linhas locais.

Alargamento de calçadas
Preservamento e plantio de árvores
Melhorar o atendimento primário em
saúde e aumentando a capacidade dos
Posto de Saúde.

Melhorar a coleta seletiva, incentivando e
orientando sobre separação do lixo.

-

Melhorar a coleta seletiva, incentivando e
orientando sobre separação do lixo
Limpeza com varredoras automáticas das
ruas.

-

Construir ciclovias entre os bairros,
principalmente entre os universitários
e os residenciais e dentro deles.
Alterar a dinâmica de funcionamento
do sistema de ônibus, priorizando vias
rápidas integradas a linhas locais.
Limpeza das vias públias com
varredoras automáticas.

AR 03

Entre 19 e 30 anos

Pós Graduação completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

VILA COSTA E Não
SILVA

-

Por favor, já está na hora de Campinas ter um metrô! Pelo menos interligando bairros
mais distantes como Barão Geraldo Centro - Sousas - Parque Prado - Ouro
Verde. Isso nos ajudaria muito nos
congestionamentos que estão ocorrendo e
também no tempo que perdemos no
caminho trabalho - casa - faculdade/escola.
Utilizo onibus todos os dias para ir ao
trabalho e acredito que o metrô faria toda a
diferença para a população.

-

-

Acredito que seria muito útil uma lei que
obrigasse as pessoas a ter uma árvore em
suas calçadas. A cidade fica muito mais
bonita, o ar fica muito melhor. Já morei em
Barão Geraldo antes e lá o clima é outro,
principalmente por se ter muitas árvores
nas ruas. No bairro que moro atualmente
(Vila Costa e Silva / Santa Genebra) não há
arvores nas ruas. Isso acaba deixando o
clima muito mais quente, menos úmido e
também as ruas não são \agradáveis aos
olhos\"."

Seria muito útil uma lei que obrigasse
as pessoas a ter uma árvore em suas
calçadas. A cidade fica muito mais
bonita, o ar fica muito melhor.

AR 03

Entre 19 e 30 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

Não
JARDIM
SANTA
GENEBRA ADMINISTRAÇ
ÃO REGIONAL
3

-

-

Resido próximo a uma garagem de ônibus da viação Cometa no Santa Genebra. Este
tipo de estabelecimento é um bom
exemplo do que eu chamaria de uma
incompatibilidade de localização de
ambientes comerciais/industriais com
residências. A garagem gera uma série de
poluições: sonora, visual, contaminação de
solos, além de prejudicar o trânsito local de
moradores devido à circulação 24 horas de
ônbibus. No meu ponto de vista, tais
estabelecimentos deveriam se localizar em
abinetes mais industriais, ao lado de
rodovias por exemplo. Seria interessante
um plano diretor ou uma ação das
entidades públicas no intuito de identificar
tais estabelecimentos e propor/gerir uma
mudança na readequação do espaço
urbano para evitar este conflito de bairro
residencial com área industrial.

-

-

-

Seria interessante um plano diretor
ou uma ação das entidades públicas
no intuito de identificar tais
estabelecimentos e propor/gerir uma
mudança na readequação do espaço
urbano para evitar este conflito de
bairro residencial com área industrial.

AR 03

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

PARQUE SÃO Não
QUIRINO

-

Gostaria que a praça junto à passarela da FAC3 fosse mais observada. Por se tratar de
uma praça de muito boa localização, está se
transformando em uma área de
alimentação e, se demorar, em
estacionamento. Os veículos já circulam
pelo meio da praça.É preciso que se tome
alguma atitude quanto a isso . Acho que
pelo menos uma calçada no entorno seria
melhor. E a proibição de outros comércios
dentro da praça, pois o movimento é
grande e a quantidade de lixo também.
Obrigada.

-

-

-

-

-

AR 03

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

Não
JARDIM
NOSSA
SENHORA
AUXILIADORA

-

Gostaria de solicitar a instalação de pontos de ônibus com coberturas e bancos no
bairro Swiss Park.
Pois hoje não tem nenhuma forma de
conforto ao se esperar o ônibus. E todas as
pessoas que usam transporte coletivo,
ficam a mercê das intemperes climáticas
(Sol e/ou Chuva).
Poderia ser usados materiais que sobram
das obras que ocorrem em grande número
do bairro.

-

-

Uso de materiais que sobram das obras
para construção e manutenção de espaços
públicos.
Tais como pontos de ônibus. Praças,
Parques, etc.

-

Poderíamos ainda por meio de concurso(s),
fomentar as novas ideias, com baixo custo,
e alta execução e praticidade, para toda a
Cidade.

AR 03

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Mansões
Não
Santo Antônio

'

Mais viadutos, pontes e passarelas,
buscando dimuir o deslocamento casatrabalho-escola; criação de trens ligando
bairros de baixa renda ao centro e distritos
da cidade. A infraestrutura urbana está um
caos e vai piorar ano a ano com o aumento
de carros e falta de ruas.

Que a área de zonemaneto seja específica
para moradia e comercio. Falta fiscalização
e qualquer pessoa acaba abrindo um
pequno comércio local no bairro, acabando
com o sossego dos moradores. Criação de
bolsões de casas, com ruas sem saída e culde-sac, melhorando a segurança.

Criação de áreas de recreamento,
principalemnte para crianças. Os
parquinhos sumiram da cidade, fazendo
com que a única opção segura seja o
shopping. Toda atividade cultural como
música, esportes, artes diversas nos bairros.
Hoje temos somente a Lagoa do Taquaral e
nada mais. Não temos teatros, nem
museus.

AR 04

Entre 19 e 30 anos

Pós Graduação completo.

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00.

Jardim
Chapadão

Sim

Rotaract

Aumentar a oferta de linhas de ônibus no
bairro. Ônibus equipados com GPS e
aplicativos que permitam monitoramento
de itinerários e horários.

Diminuir o preço da moradia.

Maior oferta de atividades culturais
diversificadas.

AR 04

Entre 31 e 59 anos.

Pós Graduação completo.

Acima de R$ 7.240,01.

Bonfim

Não

Criar novas vias expressas como a Lix-daCunha e Norte-Sul.

Conscientização da população quanto ao
uso de água, do plantio e manutenção de
árvores e parques, da não depredação do
patrimônio histórico da cidade, calçadas
para passear (principlamente na região
central, que é um desastre!) e coleta de lixo
adequada e eficiente.

AR 04

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Jardim São
Marcos
Vila Rossi
Borghi E
Siqueira

Sim

Centro Assistencial
Vedruna

AR 04

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Até R$2.172,00

AR 04

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

Jardim
Chapadão

Não

AR 04

Acima de 60 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

Bonfim

Sim

AR 04

Entre 19 e 30 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

Jardim São
Marcos

Não

AR 04

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

BONFIM

Não

AR 04

Entre 31 e 59 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

JARDIM SÃO Sim
MARCOS

emef padre josè narciso Investir em novos sistemas, como ciclovias vieira ehremberg
e ciclofaixas.

-

AR 04

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

JARDIM
Sim
CAMPINEIRO

emef padre jose narciso Transportes gratuítos.
vieira eremberg

-

Não

Bairro poluído. Muito lixo nos córregos.
- Aumentar a oferta de moradia de
interesse social (através de ZEIS ou outros
recursos) na região central , adensando as
áreas que já possuem bastante infraestrutura de transporte
- Combater efetivamente a especulação
imobiliária com IPTU progressivo,
desaproriação para moradia de interesse
social privilegiando terrenos e prédios em
desuso para moradia de interesse social
- Garantir que os novos projetos de
habitação social sejam na área central e
sejam projetados por arquitetos
competentes, e não sejam mais predinhos
tipo CDHU, aliando qualidade arquitetônica
e baixos custos (é muito viável!) J19

- Criar mais ciclovias
- Nas avenidas Aquidaban e Andrade Neves,
por exemplo, as faixas de estacionamento
causam trânsito e lentidão, pois as pessoas
acabam estacionando na faixa ao lado das
vagas, de maneira imprópria. Deveria haver
mais fiscalização ou extinção dessas vagas
(podem ser substituídas por parklets e
ciclovias ou mesmo outra faixa de
rolamento).
- Melhorar a oferta de linhas de ônibus da
Rodoviária para Barão Geraldo e vice-versa
(muitos estudantes universitários desses
ônibus pois voltam para suas cidades no fim
de semana)
- Mais ônibus noturnos (tipo corujão)
- Tirar circulação de carros nas ruas
menores do centro (expandir o calçadão da
13 de maio para algumas outras ruas)

Onde a implementação das ciclofaixas nas
ruas/av. for difícil, as mesmas poderiam ser
feitas na própria calçada, desde que não
sejam calçadas muito estreitas (existem
exemplos assim pela Europa)e bem
demarcadas (de preferência com coloração
de alerta). Nos locais onde forem feitas
ciclofaixas deveriam existirem bicicletários
fixos. Quando o uso de bicicleta for maior e
existirem mais linhas contínuas de
ciclofaixas o bilhete válido para o ônibus
pudesse ser utilizado para o \aluguel\" de
bicicletas também. Com relação as calçadas
deveria existir uma maior fiscalização, pois
existem muitas calçadas irregulares que
dificultam o percurso para os pedestres.
Acho que não deveriam usar mais o mesmo
bloquinho nas calçadas também, pois
soltam facilmente, paralelepípedos ou
blocos de concreto seriam uma melhor
opção. Em pontos movimentados o sinal
para pedestres deveria ser obrigatório e as
faixas de pedestres deveriam ser marcadas
tomando o cuidado para não passarem por
postes ou canteiros."

Conseg Chapadão

- Continuar melhorando a programação da
Virada Cultural
- Distribuir melhor os shows nos horários,
utilizando a madrugada de fato e evitando
soprebor as atrações maiores
- Realizar mais shows/eventos nos distritos
do Campo Grande e Ouro Verde
- Realizar mais eventos de
música/dança/teatro no Teatro de Arena
do Centro de Convivência

Campanhas e projetos, ao meu ver,
podem ser chaves e deveriam ocorrer
com maior frequência e serem
incentivadas. O passe lazer foi uma
ideia muito boa, mas que poderia ser
ainda melhor, abrangendo o último
fim de semana do mês (não apenas o
domingo) e alguns outros dias quando
a cidade receber algum evento
importante. A página da Prefeitura no
Facebook está de parabéns com
notícias importantes e relevantes,
muito informativa. Talvez ter um
painel da prefeitura nos terminais de
ônibus avisando algumas das coisas
que aparecem na rede social também
seria uma boa ideia. Mapas da cidade
em algumas praças e nos pontos de
ônibus principais. Bem como o
itinerário dos mesmos.

Pontos de trocas de livros para o incentivo
da leitura em terminais de ônibus e talvez
nos próprios ônibus. Concursos elaborados
pela Prefeitura para que os moradores da
cidade possam contribuir de alguma forma
na gestão da mesma. Concursos culturais
também. Mutirões de limpeza urbana ou
atividades que possam integrar os
moradores ou escolas com a cidade.

No Bonfim inexiste ou são inexpressivos os
espaços públicos para atividades
comunitárias ou de lazer. As ruas são muito
movimentadas por passagem de veículos e
em muitos locais as calçadas estão em
péssimo estado ou são muito estreitas,
dificultando a movimentação de pedestres,
cadeirantes ou portadores de outras
deficiências motoras. Para lazer existem
poucas praças, mas sem equipamentos que
proporcionem maior interação.

Revisão urgente do trânsito na área do
\Balão do Castelo\", que reflete em todos
os bairros próximos. Revisão do sentido de
direção em várias ruas, que também
facilitariam o deslocamento de veículos.
Manutenção mais constante das faixas de
pedestres e sinalização para facilitar
deslocamento sem riscos. Melhoria na
fiscalização de estacionamento em ruas e
outros espaços públicos e ainda na
colocação de caçambas de recolhimento de
entulhos. "

- Criar incentivos fiscais para adoção
de sistemas sustentáveis em casas e
edifícios residenciais ou comerciais
existentes ou novos, como por
exemplo um desconto no IPTU para
cada serviço ambiental da casa: coleta
de água pluvial, sistema de
tratamento de água interno, re-uso de
água, área permeável excedente, piso
suspenso, escritório sem ar
condicionado (apenas ventilação
natural), escritório sem luz artificial
durante o dia (apenas luz natural), uso
de placas fotovoltaicas para geração
de energia elétrica etc...

- Mais lixeiras
- Mais pontos de coleta seletiva de resíduos
recicláveis
- Criar plano municipal de compostagem
com pontos de coleta nas praças/parques

Programas para adoção de praças
poderiam ser mais incentivados,
tentando conectar os moradores com
esses espaços públicos. Adoraria
poder adotar junto com outros
moradores uma praça!Em locais mais
carentes poderia ser realizado um
estudo para ter hortas públicas. E
acho excelente o trabalho que vem
sido desenvolvido de arrumar esses
espaços, agregando atividades de
lazer e paisagismo. Acho que esse é o
caminho! Poderia haver pelo menos
em cada bairro (ou a cada 3 bairros ou
região) locais temáticos: um local
visando a prática de exercícios físicos,
outro jogos de tabuleiro e cartas,
outro a leitura, outro esportes (com
quadras e rampas para skate/patins) e
outro visando a interação com o
ambiente (hortas públicas ou jardim
sensoriais). A parte histórica da cidade
também precisa ser mais
valorizada,restaurada, e ganhar
destaque nesses locais. Os nomes das
ruas deveriam ser escritos em letras
maiores e serem colocados ao
começo, meio e final de cada rua/av.
pelo menos e obrigatoriamente.

O lixo domiciliar possui coleta regular e o
reciclável, que é muito importante, uma vez
por semana mas não passa em todo os
bairros. Muitas árvores mortas, que
colocam em risco a segurança (devem ser
retiradas e outras plantadas,
simultaneamente, em seu lugar. O serviço
de poda precisa ser mais eficiente,
principalmente onde dificulta a visualização
de placas de trânsito ou semáforos. A
limpeza pública (varrição) existe em parte e
é outro fator importante para manter a
cidade limpa. Existe no bairro, nascentes
que precisam ser preservadas. O
abastecimento da região é satisfatório e
possui redes de esgoto e outros serviços
públicos.

O SÃO MARCOS PRECISA DE NOVAS
MORADIAS, BONS HOSPITAIS, PRAÇAS
E TEATROS.
-

Maior investimento no transporte público
(ônibus, trem, metrô, etc).

Investimentos em moradias populares com qualidade, rede de esgoto (saneamento
básico) etc.

-

-

Locais destinados a exercícios para a
terceira idade.
Piscina públias.
Mais parque e áreas de lazer, com opção de prática de esportes.

Educação no trânsito: o motorista de Campinas não tem educação. No meu
bairro, por várias vezes dou de frente
com motoristas na contra mão.
-

-

-

-

AR 04

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

VILA NOVA

Não

-

Campinas necessita de Metrô.

O taquaral está abandonado! Lagoa está morta!
Melhorar a segurança da Lagoa do Taquaral e criar mais ambientes similares a esse.

-

-

-

-

AR 04

Entre 31 e 59 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

BOTAFOGO

Não

-

Vi que alguns ônibus elétricos estavam
sendo testados na cidade.
Sugiro que TODOS os ônibus passem a ser
elétricos. A poluíção tanto do ar quanto
sonora dos ônibus atuais é imensa. Muitos
deles com certeza emitem muito mais
poluentes do que o normal pois vemos
claramente fumaça preta saindo dos
escapamentos.
Outra sugestão é implantar corredores
exclusivos para ônibus. Temos que criar
uma cultura de utilização do transporte
coletivo em vez de priorizar carros que só
aumentam o trânsito.

A cidade precisa de mais cultura e mais
educação.
A cidade precisa ser educada a respeito da
preservação do espaço. Seja na atitude de
não quebrar nem pichar patrimônio público
(seja ele monumentos ou mesmo pontos de
ônibus, ônibus, etc.).

A população precisa ser educada para não jogar lixos no chão. Aliás, precisamos de
mais lixeiras nas ruas (e lixeiras mais
eficientes, as que existem são muito
pequenas).
Precisamos preservar o rio Atibaia pois é
nossa fonta de água e é chocante ele estar
poluído.
Principalmente, precisamos urgente nos
preocupar com a poluição do ar. Campinas
está entre as cidades com o pior ar do país!
Estamos igual (ou pior) que são paulo! É
preciso que haja fiscalização da poluíção
dos carros e dos transportes públicos, assim
como das fábricas. Precisamos também
reduzir as queimadas e reeducar a
população que queima lixos.

-

AR 04

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

JARDIM
CHAPADÃO

Sim

-

Precisamos de um trânsito melhor. Sem
engarrafamentos, com fluidez, abrir
avenidas.
Precisamos completar a Avenida Getúlio
Vargas.

Precisamos de um espaço público próximo a torre do castelo. Como ponto de
referência, um espaço públicos melhora a
qualidade de vida por permitir a
convivência social.

-

-

-

-

AR 04

Entre 31 e 59 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Até R$2.172,00

JARDIM SÃO Sim
MARCOS

E.M.E.F Padre José
Narciso Vieira
Ehremberg

Gostaria de pedir ciclovias para locais fora Aqui no meu bairro, existem poucas práças '
do Centro da Cidade.
públicas. E todas que existem são velhas e
precisam de uma reforma.

'

'

'

AR 04

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

JARDIM SÃO Não
MARCOS

'

'

Ter mais espaços públicos para jovens e
Melhorar a segurança e acabar com o
adolescentes como;praças,cursos,parques e trafico de drogas.
atividades para os mais velhos.

Deve haver mais trabalhos,escolas e postos Preservar a natureza como;não jogar lixos '
de saude.
nas ruas e reciclar o lixo.

AR 04

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

JARDIM SÃO Sim
MARCOS

E.E.PADRE JOSE
NARCISO VIEIRA
EHENBERG

'

Aqui no bairro tem poucas praças
'
públicas,eu acho que tem que ter mais
praças,quadras,pista de skate e muito mais.

'

'

'

AR 04

Até 18 anos

Ensino fundamental (antigo 1º grau) Até R$2.172,00

JARDIM SÃO Não
MARCOS

'

'

'

'

'

'

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

JARDIM SÃO Não
MARCOS

'

'

eu acho que deveria ter uma escolinha
pública de futebol para crianças e
adolescentes
Construir mais parques para as crianças
brincar com a família

AR 04

Destruir os barracos e construir casas ou
predios

'

'

'

AR 04

Entre 19 e 30 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Acima de R$ 7.240,01

Bonfim

Ônibus de Campinas

Campinas, há muitas décadas, não tem
novas obras viárias de grande porte, como
viadutos, túneis, avenidas, alargamento de
vias, entre outros. Da mesma forma, não há
obras significativas para novos eixos de
transporte coletivo massivo (a última foi o
eixo Ouro Verde, na gestão Magalhães
Teixeira, com um corredor de média
capacidade, que não foi sequer concluído e
hoje está saturado, e um terminal de
integração, o Terminal Ouro Verde). Logo, a
cidade precisa de um plano que determine
eixos de circulação em massa (radiais e
inter-setoriais), ajudando a direcionar
políticas públicas para melhorar a
circulação dos cidadãos, especialmente
aqueles que utilizam o transporte público,
mesmo que seja necessário realizar
desapropriações. Campinas precisa ter um
sistema de transportes que seja da cidade,
e não de um prefeito. Foi assim que
Curitiba transformou seu transporte
público.

Campinas precisa enfrentar o déficit
habitacional. Primeiramente, precisa
manter e ampliar programas habitacionais
para pessoas de baixa renda. Entretanto, há
outro aspecto importante: a
desburocratização, especialmente para
moradias de classe média, e o incentivo a
tecnologias sustentáveis. É inconcebível
que uma habitação com aquecimento solar,
reuso de água, torneiras anti-desperdício,
preparação para colocação de estação de
carregamento de carro elétrico nas vagas,
uso de materiais reciclados reconhecidos
pela engenharia civil, por exemplo, seja
tratada da mesma forma (do ponto de vista
de IPTU e taxas) que uma moradia sem
nenhum aspecto sustentável. Além disso, é
necessário incentivar a ocupação de regiões
mais próximas do Centro. É decepcionante
ver conjuntos populares sendo construídos
nos extremos da cidade, obrigando pessoas
a morarem a mais de 15 quilômetros do
Centro.

É necessário que a cidade utilize melhor os
espaços públicos. A região central, por
exemplo, já poderia ter mais calçadões em
ruas onde as calçadas são estreitas,
circulam poucos carros mas passa muita
gente. Além disso, espaços como a Pedreira
do Chapadão são mal utilizados. A Pedreira,
por exemplo, foi reinaugurada há quase um
ano e tem uma área significativa para
eventos, mas poucos ocorreram até hoje. O
Centro de Convivência virou um espaço
para jovens (inclusive menores)
consumirem maconha, fazerem sexo e
beberem, sendo que poderia ter diversos
eventos culturais, tanto na arena externa
como no próprio teatro. A cidade precisa
inovar, buscar uma programação cultural e
esportiva permanente nos espaços
públicos. A impressão que temos é que a
cidade vive em função do comércio, pois
aos domingos o Centro \morre\", enquanto
os shoppings lotam de gente. Ademais,
faltam espaços públicos nas regiões mais
distantes do Centro, como Campo Grande,
Barão Geraldo, Sousas, Campo Belo e
região sul."

A cidade precisa dinamizar as diversas
A cidade precisa de mais parques,
distribuídos onde há maior concentração regiões. Isso significa que é necessário
populacional. Além disso, precisa aproveitar permitir que o comércio, em suas
diversas atividades, atue juntamente
áreas para fazer praças, além de buscar
com moradias. Isso facilita a vida das
arborizar adequadamente praças já
existentes (a Praça da Concórdia, no Campo pessoas que necessitam de produtos e
serviços e reduz deslocamentos,
Grande, por exemplo, praticamente não
gerando empregos de forma menos
tem arborização, prejudicando a
heterogênea. Entretanto, é necessário
permanência de pessoas em dias muito
quentes). E ainda além, Campinas precisa manter e criar pólos de tecnologia,
especialmente para novas empresas
ter um plano de arborização, plantando
mudas nos canteiros centrais de avenidas, de tecnologia da informação. Uma
trocando espécies que são inadequadas e opção seria criar um pólo na região
central e no bairro Botafogo,
incentivando imóveis que arborizarem
adequadamente suas calçadas. Incentivar revitalizando locais bastante
degradados. Aliás, o bairro Botafogo
imóveis que utilizam tecnologias
sustentáveis para economia de água é algo merece atenção especial, pois está
também importante. É necessário também cada vez mais degradado, algo que foi
incentivar vagas para carros elétricos (com potencializado com o fim do antigo
terminal rodoviário. O bairro precisa
carregador) em residências e empresas.
de uma oxigenação econômica, com
novas atividades que dinamizem a
região. As indústrias devem ficar nas
imediações das rodovias, de forma a
não interferir no trânsito interno. Um
grande erro, por exemplo, foi a Pirelli
na John Boyd Dunlop, pois carretas
atrapalham o trânsito na avenida.

Sim

Não

-

Possibilidade de ofertar à população outros
meios que não apenas ônibus, mas metrôs
ou trens que cobrissem a cidade de ponta a
ponta, não necessariamente ela por inteiro,
mas que corresse de uma extremidade a
outra da cidade, facilitando o
deslocamento. Integrando o esquema de
cobrança desses novos meios com os
ônibus. Apenas o BRTs não serão
suficientes para as demandas atuais e
futuras.

Ressignificar espaços, para que haja por
parte dos usuários e população a sensação
de aquele espaço pertence a elas. Levar
facilidades para que os espaços tenham
utilidade a toda e qualquer pessoa, sejam
shows, festivais, eventos e afins nestes
espaços, trazendo o público até eles. O
mesmo que se faz em espaços já
estabelecidos, como o Taquaral e todos os
eventos que ocorrem lá o ano todo.

-

AR 05

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

NOVA VILA
TEIXEIRA

AR 06

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

Vila Industrial Não

AR 06

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

Jardim Campo Sim
Belo

AR 06

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Vila Pompéia Não

AR 06

Entre 31 e 59 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

Jardim Campo Não
Belo

AR 06

Entre 19 e 30 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

JARDIM DAS Não
BANDEIRAS

-

1º Aumentar a quantidade do ônibus
Aumentar as áreas arborizadas, pois
2º Talvez implantar um sistema de rodízios melhoram a qualidade do ar e deixam o
como São Paulo faz.
cenário urbano mais belo. Com isso não
quero dizer para parar de construir
edifícios, mas na hora de fazer o
projeto,por exemplo, já pensar numa certa
quantidade de árvores a serem
plantadas.Também, pode ser feito o plantio
de arvores nas própias calçadas, como já é
feitos em algumas regiões do Centro.

Garantir rede de água e esgoto. Deixar mais rígidos os padrões para se ter um licença
ambiental, isto é, garantir que os projetos
de construção não sejam muito danosos ao
meio ambiente.

AR 06

Entre 19 e 30 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

VILA TEIXEIRA Não
ADMINISTRAÇ
ÃO REGIONAL
6

-

-

-

-

AR 06

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Até R$2.172,00

VILA
Não
INDUSTRIAL

-

-

AR 06

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

VILA
Não
INDUSTRIAL

-

Transporte público mais eficiente. O ideal
seria ter um transporte rápido (como o
metro) interligando a cidade,
especialmente entre Viracopus-centroUnicamp. E entre Souzas-centro-Unicamp.

-

Há poucas praças e quipamentos públicos e Há uma severa carência de arborização.
de lazer. Os que existem estão
Com a ampliação dos condomínios e
abandonados e mal cuidados.
prédios e redução das árvores existentes na
frente dos imóveis tradicionais a sensação
de ausência de meio ambiente saudável é
crescente. É preciso replantar árvores para
restabelecer o meio ambiente que existia
antes dos condomínios e empreendimentos
imobiliários que estão sendo implantados.

Há sérias limitações à mobilidade. A
conexão com outros bairros anexos como
Centro, Jardim do Trevo, Parque Prado ou
prolongamentos da John Boyd Dunlop não
permitem acessos aos pedestres e são
pouco interligados por transporte público.

Projeto Soprar no Bairro Bairro muito distante do centro. Ônibus
Jardim Campo Belo
não circulam no bairro.

É preciso continuar o processo de
regularização fundiária.

Moro há 60 anos no bairro e não tem
creche, posto de saúde, ônibus e a rua em
que moro virou avenida sem ter semáforo.

Não há espaços suficientes para lazer no
bairro. Crianças não têm onde se divertir e
não conseguem se transportar às áreas
centrais, pois a passagem é cara e os ônibus
são ineficientes. Criar espaços de lazer no
bairro.

O bairro é tomado por lixo e não tem
sistema de esgoto. Criar a estação de
tratamento de esgoto e destravar as obras
do projeto Vip Viracopos.

-

-

Essa região está relativamente bem
servida de equipamentos públicos,
como escolas públicas, por exemplo.
Hospitais e postos de saúde estão
relativamente distantes (Hosp. Mario
Gatti, por exemplo). A área dos
antigos cortumes e as áreas do antigo
VLT precisam ser revitalizadas

Criar escolas suficientes para as
crianças do bairro, a fim de que não
precisem se deslocar para tão longe
para estudar.

Meu bairro não tem praça para os com
aparelhos ergométricos para os moradores
idosos. Temos que sair para outros bairros
para usufruir disso.
O bairro precisa de sistema de coleta de
esgoto.
-

-

-

mais opções de atividades culturais,
campinas é uma cidade bem alternativa
que tem um publico jovem 14~25 que
aprovaria incorporação de novos estilos,
como são paulo que é um boom cultural e
de lazeres

-

-

EM CAMPINAS HÁ MUITAS PRAÇAS
TOTALMENTE ABANDONADOS E CRIANÇAS
SEM TER ONDE BRINCAR. AS PRAÇAS,
MESMAS AS PEQUENAS DEVERIAM SER
MAIS APROVEITADAS.

-

-

-

No centro da cidade seria muito importante revitalizar os prédios antigos (tombados).
Utilizar o terreno da estação de trem (que
separa o centro da Vila Industrial) e abrir
uma pista de caminhadas com árvores e
ginástica ao ar livre. Derrubar os muros e
ampliar os espaços verdes.

Mais coleta seletiva do lixo reciclável. Mais
Mais ciclofaixas. Não se trata de
simplesmente fechar o transito no final de árvores e espaços verdes com viabilidade
semana. mas ter ciclofaixas viáveis no dia-a- para a prática de caminhadas e outros
esportes.
dia.

-

Melhorar, cada vez mais, a educação pública no ensino fundamental.
Educação é essencial para a Campinas
do futuro.

-

-

-

-

-

Não deixar invasões na cidade de Campinas e aumentar a demanda por moradias para
pessoas da cidade, através de contratos
com governo estadual e municipal.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coleta Seletiva e Projeto Verde para
incentivo de arborização, temos que
preservar o meio ambiente.

-

-

-

-

Campinas necessita, urgentemente, repor
as suas áreas verdes perdidas para os
empreendimentos imobiliários. Como
exemplo, sito o Condomínio Swiss Park, que
devastou uma enorme área e,
sinceramente, não consigo visualizar onde
estão os 1 milhão de m2 de área
preservada que o empreendimento
anunciou e continua anunciando em suas
propagandas.
Campinas está sofrendo com a poluição
pelo excesso de automóveis e pela
constante devastação de suas antigas áreas
de matas.
Só existe uma solução para melhorarmos a
qualidade de vida e essa solução é a
preservação e a reposição do que foi
perdido.
Nosso meio ambiente está agonizando!

-

AR 06

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

VILA
INDUSTRIAL

Não

-

Em campinas só existe uma empresa que
cuida do tranposte publico , que e a Emdec.
Só que nossos transporte não é de boa
qualidade. Em vez de uma empresa cuida
de tudo , porque não abrir mais uma outra
com outro nome ? Assim gera uma
concorrência, talvez nosso transporte pode
ter uma boa qualidade .

AR 06

Entre 19 e 30 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Até R$2.172,00

CIDADE
JARDIM

Não

-

Colocar em prática o prometido BRT.

-

AR 06

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

PARQUE
INDUSTRIAL

Não

-

Todos os semáforos deveriam mostrar o
tempo que resta para o pedestre fazer a
travessia da rua. Cidades bem menores e
com menos recursos que Campinas já
utilizam esse sistema.
É preciso ter na Lei do Pedestre essa
sinalização, pois ajudará na redução de
acidentes, auxiliando os idosos na travessia
e acabando com o vai e volta quando já
estão na metade da faixa.

Há bairros (nobres) com excelentes praças e parques sempre bem cuidados. Essa
prática deveria ocorrer em todos os bairros.
Não há como comparar a qualidade da
Praça Maria Amélia no Parque Industrial
com a Praça 15 de Novembro no Cambuí.
Difícil entender o porque dessa distinção
entre a população desses bairros."

AR 06

Entre 31 e 59 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

JARDIM
IRMÃOS
SIGRIST

Não

-

No meu bairro não tem nenhuma praça e
Bom dia! Na minha opinião a cidade de
quadra poliesportiva e necessita muito de
Campinas precisa ter um metrô para
um Projeto Verde, falta arborização.
atender só as regiões com grandes
demandas nos horários de pico e eliminar
os principais gargalos.
Ao invés de investir corredor de ônibus BRT
é melhor fazer um metrô.

AR 06

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Até R$2.172,00

JARDIM
NOEMIA

Não

-

-

AR 06

Entre 31 e 59 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

VILA
INDUSTRIAL

Não

-

-

Os ônibus estão deixando muito a desejar,
pois como a tarifa é uma das mais caras do
país, as empresas não estão
correspondendo a tal investimento. Precisase de mais ônibus em horários de pico e
mais dias de passe lazer para incentivar o
uso dos mesmos, assim melhorando o
tráfego da cidade. Diminuindo o valor da
passagem também ajuda empresas
gastando menos com transporte para seus
funcionários. Outro fator importantíssimo é
a revitalização do VLT.

-

Para esse setor seria necessário uma
melhor revitalização das praças com
atividades de lazer como aquelas
academias que ficam nas praças. O
aumento de ciclovias é de interesse
fundamental para a população para
incentivar a atividade física.

Precisaria refazer atividades relacionadas a
cultura como a extensão da famosa
popularização do teatro, e as antigas
atividades culturais que tinham no centro,
mas expandindo para mais bairros para que
a atividade fosse gratuita mesmo. Isso
incentiva o comércio local, porém grande
parte das pessoas que eu conversei não iam
para essas atividades com medo de serem
assaltadas então colocar mais policiamento
quando ocorrer essas atividades.

-

-

Um ponto de suma importância é a
segurança, devem-se fazer mais
postos de polícia no estilo do que tem
próximo ao centro de convivência.
Com mais policiais espalhados em
menor número, porém em mais
localidades facilitaria o combate ao
crime de forma mais rápida, e os
distritos policiais que tem um número
maior de policiais fariam seu trabalho
normal, mas com esses postos
auxiliaria quando fosse pedido reforço
num caso de crime com maior
impacto.
Outra questão seria uma
demonstração de contas mais explícita
para a população campineira seja por
meio de mídias como TV, divulgação
em ônibus etc. Reuniões periódicas
com os distritos e comunidade para
sempre fazer estes questionamentos
inerentes a sociedade campineira."

AR 07

Até 18 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

Núcleo
residencial
Vila União

Não

AR 07

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

JARDIM
NOVO
CAMPOS
ELISEOS

Não

-

Campinas precisa urgentemente de um
meio de transporte de massas de média
capacidade, como por exemplo o sistema
de monotrilho. Além disso, há a
necessidade de que se implemente um
sistema de VLTs no centro da cidade,
transformando ruas em calçadões para
pedestres (à exemplo da Rua 13 de Maio)
com linhas de VLT e ciclovias no lugar dos
carros. O Centro de Campinas necessita de
intervenções que priorizem as pessoas ao
invés dos carros.
Campinas precisa, também, que toda a sua
frota de ônibus urbanos seja acessível, de
preferência com ônibus de piso baixo,
como os superarticulados colocados na
frota recentemente.

O centro de Campinas tem diversos prédios
abandonados, esses prédios já se
encontram na situação de abandono há
anos. O poder público tem que
desapropriar esses locais e transformá-los
em projetos de habitação popular, visto
que a quantidade de pessoas sem moradia
em Campinas é alta e os projetos estaduais
e federais de moradia popular promovem a
gentrificação

O maior problema de mobilidade no meu
bairro é o transporte público, que mostra
ser ineficiente ,pois a linha de ônibus não
tem um horário fixo e os ônibus estão em
situação irregular, por que sempre estão
quebrados, causando muitas vezes lentidão
no trânsito da cidade e a preocupação dos
passageiros. Por este motivo, deve-se dar
atenção a situação dos ônibus que passam
pelos bairros, para que problemas como,
congestionamento de trânsito e de pessoas
dentro de veículos públicos sejam
solucionados

-

-

-

-

-

AR 07

Acima de 60 anos

Pós Graduação completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

JARDIM
NOVO
CAMPOS
ELISEOS

Não

-

O transito ser monitorado das 06 as 20
horas de segunda a sexta e sábado das 06
as 14 horas, com os agentes de mobilidade
publica da EMDEC atuando no fluxo e nos
sinais semafóricos.

AR 07

Acima de 60 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

VILA UNIÃO

Não

-

Reativação do VLT, estendendo ate o Ouro
Verde.

AR 08

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

Jardim Nova
Europa

Não

Valores de financiamento acessível a classe Lazer em todos os bairros com atividades
media-baixa.
lúdicas em geral.

Construção de moradias sustentáveis com
Campanhas de conscientização da
população para utilização dos eco-pontos e terrenos maiores e incentivo a hortas
coletivas e reutilização da agua de chuva.
aplicação de multas para os que jogam
entulhos e podas nos espaços públicos.

Plantar MUITAS E MUITAS arvores.

Incentivo a reciclagem com descontos nos
Concurso público para monitores de
atividades físicas que desenvolvam projetos impostos IPTU.
nas áreas publicas para incentivar a pratica
de esportes coletivos.
Precisa-se urgentemente ressuscitar a vida
cultural de Campinas. Eventos artísticos e
culturais em Campinas estão presentes
apenas no Centro, Cambuí e em Barão
Geraldo (mais precisamente no Campus da
Unicamp). Não é possível que a cidade
onde nasceu Carlos Gomes, José Pancetti e
Guilherme de Almeida tenha uma vida
cultural tão medíocre e tenha tido gestões
na área da cultura tão medíocres.

-

-

Mais consultas a população para
incentivar a participação das pessoas.

-

A prefeitura deveria conceder mais
vantagens e benefícios para as cooperativas
de reciclagem de lixo.

Além disso, a cidade deveria ter mais
árvores plantadas e mais áreas verdes.
Campinas possui um déficit de 360 mil
árvores. Mais árvores plantadas significa
menos impermeabilização do solo (logo
menos enchentes), mais sombra (menos
formação de ilhas de calor), mais carbono
Além disso, precisa ampliar os espaços para absorvido.
outros tipos de entretenimento da
população. Especialmente o esportivo, que Além disso, também, ao invés de usar
praticamente não existem. Não é a toa que asfalto, usar paralelepípedos ou então
Campinas possui um desempenho tão pífio blocos. Com menos asfalto o solo fica
nos esportes e quase não existe equipes
menos impermeável e o calor é refletido ao
esportivas profissionais.
invés de ser absorvido (novamente, menos
formação de ilhas de calor).
E para terminar, preservação das
nascentes, rios, córregos e reservatórios
que ficam em Campinas. Creio que seja
bom começar a se preocupar com isso logo
após essa crise hídrica que atingiu a cidade
nesse ano

AR 08

Entre 19 e 30 anos

Ensino médio (antigo 2º grau)

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

Jardim Nova
Europa

Não

Nossas praças de esporte deveriam ser
mais cuidadas, como por exemplo a Praça
de Esportes da Vila Campos Sales e a Praça
de Esportes Pompeo de Vitto, que estão há
anos abandonadas e os moradores estão
cansados de reclamar e nada é resolvido. A
Prefeitura deveria incentivar a prática de
esportes por parte da população, ou seja,
realizar eventos como Corridas de Rua,
Campeonatos de Futebol,Atividades para os
idosos, entre outros incentivos ao esporte.

Os ônibus deveriam ser mais eficientes e
confortáveis e os motoristas deveriam ser
mais qualificados para exercer a
função,pois muitos não respeitam o
trânsito,dificultando assim o fluxo de
automóveis.
Ciclovias deveriam ser construídas,por
exemplo,na Avenida Baden Powell, as
torres que estão no canteiro central
deveriam urgentemente ser retiradas e no
espaço, uma pista de caminhada e ciclovia
deveriam ser construídas.

AR 08

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

Parque
Jambeiro

AR 08

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

Não
PARQUE
PRADO ADMINISTRAÇ
ÃO REGIONAL
8

Mais árvores deveriam ser plantadas e bem
cuidadas,pois, na nossa cidade, não existem
muitas árvores e as mudas que são
plantadas não são cuidadas
adequadamente, dificultando assim a
criação de uma cidade mais limpa .
Aqui no Jardim Nova Europa, muitos
bueiros precisam de limpeza e a Prefeitura
está esquecendo de fazer esta limpeza
periodicamente e essa limpeza está ficando
à cargo dos moradores do bairro.

Não

Nossos postos de saúde deveriam ter
um atendimento melhorado, agilizar o
atendimento da população e
acrescentar mais remédios nas
farmácias.

Moro no Parque Jambeiro e percebo
que, apesar de ser um bairro
relativamente tranquilo, mostra-se um
bairro extremamente escuro. As luzes
dos postes são ineficientes, quando
não estão quebradas.
Acredito que esta situação deva
acontecer em muitos outros bairros da
cidade, principalmente nas periferias.
Bairros e ruas mais iluminados são a
solução mais simples e barata para
começar a tornar a cidade um pouco
mais segura.

-

As CALÇADAS (passeio de pedestre) estão
necessitando vistorias urgentes. É público e
notório que cada vez mais estão perdendo
na largura (transformam-se em jardins ou
são agregadas ao tamanho do terreno à
revelia da administração pública), nos
cuidados (estão esburacadas e entulhadas),
e se transformam em rampas de acesso em
toda a extensão. Essas rampas provocam
sérios problemas de saúde (para quem as
usa com frequência, a coluna lombar e
cervical acabam se lesionando pelo fato da
deambulação ser pensa para um lado
forçando a coluna toda) pois torna
impossível fazer caminhada em calçadas
em rampa, passar com carrinho de bebê
etc. "

AR 09

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Vila Georgina Não

As tarifas de ônibus devem ser fracionadas
pelo percurso percorrido, e não pagar um
mesmo valor por um percurso de 3 ou
15km.

AR 09

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Até R$2.172,00

Jardim
Amazonas

AS RUAS DEVERIAM TER UM ASFALTO DE
MELHOR QUALIDADE. A PAVIMENTAÇÃO
DAS RUAS DO BAIRRO ESTÁ PRECISANDO
URGENTE DE MANUTENÇÃO. HÁ MUITA
IRREGULARIDADE NO ASFALTO,
PREJUDICANDO A LIMPEZA, E A
CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE
TRANSPORTE. A PASSAGEM DOS ÔNIBUS
URBANOS TORNA-SE BARULHENTA E
INCOMODA AOS MORADORES. AS
CALÇADAS TAMBÉM SÃO IRREGULARES. NO
BAIRRO EXISTE UMA GRANDE QUANTIDADE
DE PESSOAS IDOSAS QUE PRECISAM DE
MAIS FACILIDADES PARA TRANSITAR PELAS
RUAS DO BAIRRO, TANTO A PÉ COMO EM
QUALQUER TIPO DE CONDUÇÃO.
OS ÔNIBUS PRECISAM SER MAIS
CONFORTÁVEIS E OS MOTORISTAS
PRECISAM SER MAIS CUIDADOSOS NO
MODO DE GUIAR, PRINCIPALMENTE AO
SAIR E PARAR O ONIBUS.

Não

Aqui no Jardim Nova Europa, a idéia
seria a construção de uma base da
Guarda Municipal no Bosque dos
Guarantãs,para melhorar a sensação
de segurança da população da região.

Nos POSTOS DE SAÚDE, deverá ter uma
portaria com policiamento e só permitir a
entrada do doente com um acompanhante.
Assiste-se com frequência estes espaços
públicos se tornarem salas de estar de
desocupados que, não tendo o que fazer,
ficam por ali sujando, falando alto,
discutindo e atrapalhando o atendimento
de quem precisa e os funcionários."

Providenciar bicicleta de aluguel e
Aproveitar os prédios públicos que não
estão sendo utilizados ou que estejam sub aparelhos de ginástica na praça pública em
utilizados, transformando-os em MORADIA frente o Shopping Prado.
DE IDOSOS.
Dar um basta a invasões nos espaços da
cidade (estamos inchados mais que
suficiente) e relacionar priorizando as
famílias mais antigas da cidade que estão
sem moradia própria até o momento.

NO BAIRRO NÃO HÁ UMA PRAÇA OU
PARQUE QUE POSSIBILITE A PRATICA DE
ESPORTES, COMO CAMINHADAS,
CORRIDAS, E NÃO HÁ APARELHOS DE
GINASTICA. a UNICA PRAÇA QUE EXISTE
NÃO OFERECE CONDIÇÕES PRA PRATICAS
DE ATIVIDADES AO AR LIVRE PORQUE ESTÁ
NUM TERRENO ACIDENTADO E É POUCO
CUIDADA. O BAIRRO ESTÁ CARENTE DE
LOCAIS VERDES QUE POSSIBILITEM O
MELHOR CONVIVIO DOS MORADORES.

Tornar obrigatório a INDIVIDUALIZAÇÃO EM
TODOS OS CONDOMÍNIOS que não tenham,
pois há consumo excessivo de água por
falta de consciência. Quem não tem deve
\pagar\" por ela. "

CAMPINAS é uma grande metrópole e Aproveitar os prédios públicos que
não estão sendo utilizados.
não temos METRÔ que poderá
resolver problemas de transporte
público e congestionamento...

AR 09

Entre 19 e 30 anos

Pós Graduação completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

JARDIM
AMAZONAS

Não

-

Realmente a cidade pede a implementação
de ciclovias e principalmente a revisão e
manutenção do pavimento asfáltico. A
pavimentação, por exemplo, nos bairros Jd.
Amazonas, Vila Ipê, Jardim dos Oliveiras
está absolutamente destruída e o mesmo
se nota em várias partes da cidade com
asfalto esburacado e remendos mal feitos.

Faltam museus na cidade e iniciativa da
secretaria de cultura em trazer exposições
importantes no circuito de arte nacional.
Campinas é uma das grandes cidades do
Brasil mas culturalmente está quase morta.
O único espaço público decente para
exposições é o MACC, a estrutura da
estação cultura deveria ser remodelada e
modernizada.

Ocupar o centro da cidade com atividades
culturais. Os shows que antes aconteciam
na estação cultura e que já não acontecem
com tanta frequencia. Me lembro também
das apresentações no largo do rosário em
que os restaurantes colocavam mesas na
praça. São iniciativas como estas que
reavivam o centro.

Implementar a obrigatoriedade de ter uma árvore plantada em frente de cada casa, e
punir a derrubada das mesmas com uma
alta multa. Campinas está deixando cada
vez mais de ser uma cidade verde. Nota-se
ao caminhar pelos bairros.

Implementar a obrigatoriedade de ter
uma árvore plantada em frente de
cada casa, e punir a derrubada das
mesmas com uma alta multa.

-

-

-

Grandes áreas verdes estão cada vez menos
comuns, como o antigo terminal central
que era uma linda praça. Não bastasse isso
o que se vê nos bairros é cada vez menos
árvores em frente as casas. Acredito que
deveria ser lei que todas as casas tivessem
uma árvore em frente. Na minha rua por
exemplo, restam pouco mais de 3 árvores,
uma vergonha.
Mais atenção na ocupação, muitas vezes
ilegal, das calçadas da cidade por barracas
(salgados, hot dogs etc) que muitas vezes
tomam praticamente toda o espaço
destinado à circulação dos pedestres.

AR 09

Acima de 60 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

JARDIM
ALIANÇA

Não

-

-

na ultima rua do bairro jd. aliança, na rua
jose martoni, ao lado das quadras, existe
uma area ampla onde tem espaço
suficiente para colocar aqueles aparelhos
de ginastica para os moradores de toda
regiao.

eu acho que no bairro aonde eu moro, a
iluminação é precaria, deveria ter mais
iluminação, a rua jose martoni, aqui no jd.
aliança tem casa de um lado e do outro é
um barracao e a linha do trem, a noite é
muito escuro, precisamos de melhorias

AR 10

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

JARDIM
CARLOS
LOURENÇO

Não

-

sugiro a aceleração da construção das
ciclovias em nosso município. sorocaba
poderá fornecer bom material sobre
viabilização e solução de problemas para a
implantação das ciclovias, visto que já
conta com mais de 100 Km implantados.
CICLOVIA para mobilidade urbana,
evolução cultural, recuperação da saúde e
diminuição da violência no trânsito.

É necessário que a gestão pública tenha
mãos para impedir empreendimentos
imobiliários que visem lucros em
detrimento do interesse coletivo sobre o
uso do espaço.

SANEAMENTO BÁSICO E TRATAMENTO DE Sugiro a parceria da Prefeitura de Campinas
e o sistema de comércio para criação da 2a
ESGOTO PARA 100% DAS MORADIAS.
unidade do SESC CAMPO GRANDE (Campo
ADOÇÃO DO SISTEMA DE IPTU acumulativo Grande e Ouro Verde)
sobre imóveis ociosos assim como previsto
para a cidade de São paulo.

TRANSPORTE COLETIVO de qualidade.
è necessário que nós participemos dessa
discussão e que sejamos conduzidos a
participar por meio de ações educativas.
transporte coletivo deve ser ambiente de
respeito,
É necessário a revalorização do motorista
de ônibus, sugiro que:
Os motoristas de ônibus passem a ser
funcionários concursados do município.
Carga horária máxima de 6 horas diárias e
duas folgas semanais.

++criação de PARQUES ECOLÓGICOS em
bairros da periferia
++Arborização integral da cidade (com o
devido estudo de adaptação das espécies à
possibilidade dos espaços.
++Plantio de árvores frutíferas.
++Criação de fontes de água filtrada no
centro da cidade e nos centros comerciais
de bairros (Guardiões das fontes
concursados - Guardas municipais)
++ Revitalização das margens das linhas de
trem

-

Sugiro a parceria da Prefeitura de
Campinas e o sistema de comércio
para criação da 2a unidade do SESC
SUGIRO UMA FORÇA TAREFA NO
INTUITO DE ESTABELECER PARCERIAS CAMPO GRANDE (Campo Grande e
CRIAÇÃO DE HORTAS PÚBLICAS
INTERMUNICIPAIS PARA A PROTEÇÃO Ouro Verde). Criação de fontes de
CRIAÇÃO DE MAIS ACADEMIAS AO AR LIVRE EXPROPRIAÇÃO E REFLORESTAMENTO água filtrada no centro da cidade e
nos centros comerciais de bairros.
DAS MARGENS DO RIO JAGUARI.
CRIAÇÃO DE NOVOS PARQUES
SERIA UM PROJETO DE SUMA
IMPORTÂNCIA REGIONAL QUE
CONTARIA COM A APROVAÇÃO DA
SOCIEDADE QUE VIVE SOB A AMEAÇA
DA FALTA DE ÁGUA.
PLANTIO DE MILHÕES DE ÁRVORES NO
MEIO URBANO E RURAL

RIO JAGUARI

sERIA UMA AÇÃO DE GRANDE VISÃO
ECOLÓGICA E DE REVALORAÇÃO DOS
INVESTIMENTOS PÚBLICOS.
SUGIRO O ESTUDO DAS ANÁLISES DO
especialista em Clima e Floresta:
Antônio Nobre

é de vital importância que a gestão
municipal invista seus recursos em
benefício da população pobre , dos bairros
de periferia.
Na rede municipal de ensino que seja
adotado o sistema de Ginásios Vocacionais.
http://www.pucsp.br/cedic/memoria_educ
acao/root/historia.html
Esta modificação experimental na educação
municipal quando implementada será com
certeza a grande obra da atual
administração Campineira.

AR 11

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

Jardim Aurélia Não

AR 11

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

Vila Boa Vista Sim

AR 11

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Jardim Eulina Não

AR 11

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

PARQUE VIA Não
NORTE

Mais ciclovias interligadas ao transporte
público. O transporte deve ser mais
eficiente e diversificado. Precisamos de
outras alternativas além do ônibus e de um
transporte, rápido, eficaz, limpo e seguro.

Centro espírita Alan
Kardec

Reduzir o preço da moradia. Estimular a
presença de comércio e serviço perto das
residências para evitar grandes
deslocamentos.

Precisa haver mais atividades populares na
cidade, com maior integração da
população. Mais eventos devem ser
buscados, tanto esportivos quanto
culturais.

Precisa haver um melhor e maior
adensamento da cidade para não
haver espraiamento urbano que eleva
os custos de infraestrutura.

Precisa haver mais parques na cidade e ruas
mais arborizadas. As calçadas e as ruas
precisam ser mais permeáveis para que
haja menos riscos de enchentes e o
reabastecimento dos lençóis freáticos.

Falta transporte nos horários de pico e nos
finais de semana a espera por ônibus é
muito demorada.
Muitos moradores de rua e usuários
de drogas que assustam os moradores
locais e ficam fazendo barulho de
madrugada. A situação piorou muito
em pouco tempo.
O transporte público no bairro é deficiente
e há falta de ônibus nos finais de semana.

Incentivos fiscais para quem introduz
soluções sustentáveis em seus
estabelecimentos (moradia, comércio,
serviço, indústria, etc.).

AR 11

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

Parque Via
Norte

Não

Necessitamos de uma linha mais rápida de
ônibus e com intervalos menores. No meu
trecho do bairro, próximo ao ponto final
das linhas 253 e 255, assim como no trecho
próximo ao Jockey Clube o atendimento é
feito pelas linhas 253 e 255.

Melhorar a qualidade das construções de
Cohab, pois como designer de interiores, eu
não acredito que uma moradia de baixa
renda precise ser de qualidade tão inferior
e com um senso estético tão ruim.
Nossas Cohabs, a exemplo da do bairro Pq.
Anchieta, são extremamente feias, tornam
o panorama da cidade sombrio, triste, sujo,
se assimilando a presídios. Eu como ser
humano e como profissional da área de
arquitetura e design acho que aquelas
pessoas que vivem lá e em todas as outras
merecem mais do que isso, e a cidade
também.

Porém, essas linhas atendem também ao
bairro Vila Boa Vista,onde leva de 15 a 20
minutos circulando, fazendo com que o
nosso tempo de locomoção até o centro de
Campinas seja de aproximadamente 30 a
35 minutos via 255 e 40 a 45 minutos via
253, já que essa linha ainda circula dentro
do bairro Bonfim.
Havendo um ônibus com itinerário de
atendimento apenas do Pq. Via Norte, se
encaminhando ao centro via rod.
Anhanguera e Lix da Cunha, levaria uma
média de apenas 15 minutos ao centro,
tornando a vida dos moradores muito mais
fácil e com mais tempo livre.

É comprovado que cores e beleza afetam
nosso humor, nossa relação com o
ambiente em que vivemos e acredito que
aquelas pessoas merecem uma moradia e
um entorno mais alegre,colorido e belo,
com algum paisagismo. Para que elas
saibam que elas delas tem tanto valor
quanto qualquer outro cidadão.Um
ambiente mais alegre e belo de moradia
será um estímulo para uma vida melhor,
mais alegre e disposta de seus moradores.

Alem de que os ônibus, por atenderem
bairros diversos ao mesmo tempo estão
normalmente lotados acima da capacidade
e atrasados, nunca cumprindo o intervalo
descrito pela Emdec.

Cuidar melhor dos nosso parques e
praças,pois além das áreas com risco de
febre maculosa, o casarão do parque
ecológico está interditado sem explicação
de causa para a população.Seria uma
reforma? Os cidadãos tem direito de ficar à
par da situação.
Fica aqui também minha aprovação ao
recente uso constante que esta sendo feito
da concha acústica do Taquaral e a
sugestão de melhora de outros espaços de
lazer, para que se tornem um exemplo
positivo como esse.
Locais como o casarão do parque ecológico
por exemplo tem todo o potencial de
receber eventos culturais e de lazer. Na
Europa espaços de importância histórica
como esse fazem parte do dia a dia da
população através de eventos constantes
nos locais, fazendo com que a população
respeite, se envolva,se informe e se orgulhe
de locais históricos. Por que não seguirmos
esse bom exemplo e envolver a população
com história e cultura da nossa cidade
através de eventos interessantes em locais
dessa importância? Na Rua Salvador
Miniacci Caruso temos um grande terreno
com muito potencial para se tornar uma
praça, uma área verde, de lazer para a
população, porem, que é apenas um
terreno com mato, desorganizado, onde
pessoas depositam lixo e com queimadas
constantes, se tornando um transtorno e
um perigo à saúde de todos ao invés de ser
um ponto positivo do bairro.

A coleta seletiva não atende corretamente
todos os bairros. No Pq. Via Norte foi
implantada há pouco tempo e agora
estamos na duvida de se não existiria mais,
pois durante semanas o lixo reciclável
colocado não foi levado nos dias
em que foi declarado que haveria coleta
seletiva.
Além disso, não ha uma orientação para a
população de como a separação do lixo
deve ser feita.Se deve ser lavado,como
separar os materiais,etc. A importância
disso também deve ser ressaltada e
incentivada de alguma forma, pois muitas
pessoas, especialmente as mais velhas e
menos conscientes acham que se trata de
uma medida sem importância real.

Acredito que o atual prefeito tem se
ocupado muito com a região do Jd.
Nova Europa, que coincide com um
bairro onde ele tem família, e para
mim isso é um indicio de bairrismo e
descaso com o restante dos cidadãos.
Sendo prefeito da cidade, deveria
espalhar os cuidados igualmente por
diversas regiões da cidade e não
concentrar tantos esforços em uma só,
especialmente uma região de classe
media-alta que não necessita de
tantos cuidados assim. A abertura de
duas vias que beneficia especialmente
essa região, e agora a reforma de um
bosque, que não esté em estado tão
crítico na mesma região, sendo que
diversos bairros não possuem
nenhuma área verde e vias de acesso
bastante inferiores a região que esta
sendo beneficiada, é um indicio de
favorecimento de uma região onde ele
é conhecido e tem muitos eleitores e
não agrada ao resto da
população.Durante anos morei na
região citada, e mesmo que
continuasse a morar lá não
concordaria com essa diferenciação da
região das demais áreas da cidade.

Ha por parte da loteadora do bairro e da
prefeitura desde 1999 ou antes, um
discurso de transformá-lo de fato em
espaço de lazer, acabando com o ônus que
esse espaço traz atualmente aos
moradores, porém, sem nenhuma ação
concreta. Enquanto isso, não temos um
espaço de lazer ou uma área verde no
bairro e os vergonhosos lugares ditos
"praças" na Vila Boa Vista são infestadas de
traficantes, não sendo nem de longe um
local adequado para a população local.

AR 11

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

PARQUE
BEATRIZ

Não

-

Investimentos maiores em transporte
público, tornando-os confortáveis e
rápidos, investimento na linha do VLT que
liga muitos bairros ao centro da cidade
tirariam a grande concentração de veículos
particulares das ruas, facilitando o fluxo do
trânsito. Campinas possui uma ótima linha
de VLT que poderia ser restaurada e
expandida, porém, hoje está abandonada e
em muitos lugares com ocupações
irregulares trazendo insegurança para os
moradores e falta de saneamento básico.

Campinas possui alguns bons parques
públicos, porém, pegando como exemplo o
Parque do Taquaral que, sem dúvidas é o
mais frequentado, os pedalinhos estão se
degradando e não há um plano de
revitalização, a segurança é precária
principalmente no interior do Parque. Mas
a prefeitura vem fazendo um trabalho
relativamente bom como no Parque do
Chapadão. Ciclovias são necessárias para
passeios maiores aos finais de semana, para
aumentar a segurança dos ciclistas e
motoristas e também para incentivar a
locomoção com bicicletas no dia-a-dia.

Não possuo conhecimento necessário sobre
os programas de moradia para pessoas com
baixa renda. Mas esse é um fator que
sempre deve ser expandido, pois campinas
ainda possui áreas com invasões
irregulares. Uma triagem deveria ser
realizada em todas essas áreas para que
houvesse um levantamento do valor
necessário para construção de moradias do
Programa Minha Casa Minha Vida do
Governo Federal.

Acredito que poderia haver incentivos
maiores e maior divulgação para atividades
teatrais, pois não são todos os habitantes
que possuem condições de pagar os altos
preços dos ingressos de teatro. Uma ideia
legal que no Brasil praticamente não existe
é a de um cinema a céu aberto, chamaria
atenção dos habitantes das cidades vizinhas
e geraria emprego para comerciantes
regularizados pela Prefeitura.

A revitalização do centro de Campinas é
extremamente importante para fortalecer
o comércio local. Investimento em limpeza,
segurança, restauração de prédios daria
outra cara para a cidade. Poderia ser
realizado em parceria com as grandes lojas
que ali se localizam.
Revitalização de áreas afastadas com
Parques, Ciclovias, plantio de árvores e
cuidado dessas, limpeza de rios como o
Piçarrão que fica no bairro onde moro e
hoje está abandonado.

Campinas possui uma malha de asfalto bastante grande, porém o que parece
é que a Prefeitura se preocupa apenas
com os grandes centros ou grandes
avenidas, mas os bairros e outras
avenidas menores mas importantes
estão carente de um bom
recapeamento e não apenas emendas
e tapa buracos. A Av. Antonio Carvalho
Miranda foi recapeada apenas em um
sentido quando houve o desvio da
Anhanguera, o outro sentido está em
péssimas condições.
Outro ponto negativo é a conservação
dos Rios, no Governo do Toninho e
posteriormente da Isalene o Piçarrão
foi canalizado, porém, foi esquecido,
hoje o rio está com muito mato dentro
o que pode causar enchentes devido a
dificuldade do escoamento da água.
Apesar de todos os problemas e
sabendo que há muito o que fazer,
parabenizo a Prefeitura pela iniciativa
de ouvir a opinião da população.

AR 11

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não
JARDIM
CHAPADÃO ADMINISTRAÇ
ÃO REGIONAL
11

-

-

-

-

-

-

Acredito que devamos de forma
urgente criar uma campanha de
plantio de Àrvores, para diminuirmos a
temperatura da cidade, criarmos mais
umidade e tornar a cidade mais
habitável.
Hoje as calçadas não tem mais
árvores, cabe À prefeitura puxar esta
campanha , senão será um caos.
Colocar uma Árvore por residencia,
como existia no passado.

AR 11

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

JARDIM DO
VOVO

Não

AR 12

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

Conj. Res.
Vida Nova

Não

AR 13

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

JARDIM
FLORENCE

Não

-

AR 13

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

PARQUE
ITAJAI

Sim

conselho de saude local criar uma ciclovia no canteiro da avenida aproveitar melhor a praça joao amazonas
e disrital
jhon boy dulonp para facilitar o acesso dos criando um teatro no local pois o terreno e
moradores a pirelli e outros equipamentos estenso e permite a construcao
sociais da prefeitura

AR 13

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

PARQUE
Não
VALENCA I E II

-

-

-

AR 14

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

LOTEAMENTO Não
ALPHA VILLE

-

Campinas precisa urgente de meios de
tranporte coletivo de massa, tipo METRO,
ligando os bairros distantes ao centro com
interconexoes entre bairros. Precisa de
mais medicos, enfermeiros, remedios, etc e
nao MAIS HOSPITAIS, precisa fazer
funcionar o que ja existe, e mais barato e o
resultado e muito melhor.
Adotar urgentemente varios lugares para a
venda de tickets de circular, tirando a
responsabilidade dos motoristas em andar
com dinheiro e fazer troco, dirigir, cuidar
para nao ser roubado, é so procurar em
varios Paises adiantados e aprenderao
como fazer.

Os administradores regionais deveriam ser Os novos bairros devem ser melhor
mais cobrados pelos prefeitos a fazerem o planejados com ruas largas, passeios
seu trabalho mantendo as praças limpas, publicos adequados, lugares para ciclovias,
bonitas, organizadas, ILUMINADAS, com areas comerciais proprias, nao ter comercio
facil acesso a todos os cidadaos(as),
entre residencias, residencias com agua e
recolher os transeuntes que ficam
esgoto, galerias de aguas pluvias,onde
atrapalhando as pessoas que se utilizam
houver predios, ruas de acesso e trafego
delas para descansar, cortar caminho.
melhor estudados para nao haver
Ha um problema muito grande ainda que congestionamentos, pistas duplas,
deve ser dado atençao urgente, as calçadas iluminadas, corredores exclusivos de
como um todo pela cidade estao muito mal onibus,praças conservadas.
conservadas, quebradas, buracos,arvores
no meio encurtando os espaços onde nem
uma cadeira de roda pode passar,ha lugares
que nao ha calçadas, os pedestres tem que
dividir o espaço com veiculos em geral com
perigo de atropelamentos, facil ver isto em
quaquer lugar, por onde se anda pela
cidade.

-

O bairro dá acesso à Rodovia Anhanguera e, por este motivo há muito trânsito e
congestionamentos em horário de Pico
(principalmente na ponte que liga os
bairros Pacaembú e Garcia). Acho essencial
que se tenha semáforos para organizar
melhor o trânsito nesses locais e evitar
acidentes e stress.
A questão do transporte público também
incomoda muito, há no bairro o maior
Conjunto Habitacional de Campinas (com
blocos que vão de A a Z)e,
consequentemente, muitos moradores que
utilizam transporte público. Contudo, os
ônibus, em sua maioria, são pequenos, com
poucos assentos e os que tem ainda são
reservados a idosos e , geralmente vêm
lotados! Já vi muitas pessoas passarem mal.
Em horário de pico, levo 2 horas para
chegar em casa do trabalho (um percurso
que faço em 20 minutos de carro). Sugiro
que aumente a quantidade de coletivos e
também que sejam utilizados mais ônibus e
não micro-ônibus.

-

-

-

Moro na Rua João Batista Mendes Pupo
Nogueira, em frente ao córrego. Fico
inconformada de olhar pela sacada da casa
e ver canos e tubulações parados há anos,
com o mato crescendo dentro deles.
Quando está muito calor, o odor do córrego
é insuportável. Já quando chove, ele
transborda e leva água até o quintal da
minha casa. Muitas vezes fica tão alagado
que não dá para entrar a pé. A água é muito
suja e a falta de bocas de lobo e bueiros
contribui para o alagamento. Isso atrai
baratas, ratos e até escorpião para as
residências. É preciso, URGENTE, que este
córrego seja devidamente canalizado. Com
certeza, o bairro seria mais valorizado.

Plano de moradia popular com mais
qualidade na infraestrutura como
transporte, escola, posto de saúde,
segurança, área de lazer, entretenimento
para as crianças (esporte e cultura) e fazer
cumprir o respeito à lei do silêncio.

Melhorar o preço e horário das
apresentações culturais. Muitas pessoas
moram longe dos locais onde são feitas as
apresetanções e não tem carro próprio
nem condições de pagar um valor alto.

Arborizar os bairros de periferia e
incentivar a conservação por parte dos
moradores. Criar coleta de lixo reciclável
nos bairros e aumentar as lixeiras na
cidade. Criar programa de educação para
que a população saiba quais atitudes cada
um poderia tomar para melhorar e
conservar nossa cidade

-

-

Não há espaço público no local,e um bairro sem unidades de saúde,sem creches,
escolas e praças para nossas crianças
brincar.

-

-

-

ao criar novas moradias na regiao noroeste ja ter um espaço para centro de saude
creche e escolas como foi decidido nas
intersetorias do bairro evitando assim a
superlotaçao de c s floresta e florence no
caso do bassoli e sirius

plantar mais arvores em campinas pois
desde a epoca do jaco bittar estamos
defassados em relacao ao equilibrio
ecologico e porque nao plantar arvores
frutiferas como mangueira, amoreiras e
outra como existe ao longo da avenida que
da acesso a bambini.

-

-

-

-

-

-

Acredito que devemos facilitar a vida do
cidadao, como ir ao trabalho utilizando o
transporte coletivo e deixando o seu carro
na garagem, deve ser dado prioridade a
alguma centralizaçao de trabalhos tipo
distrito industrial, centro comerciais, areas
proprias para faculdades , universidades,
hospitais, postos de saude, melhor
distribuiçao de policiais pela cidade de tal
sorte que fica facil a intervenaçao em casos
necessarios com mais rapidez, as praças,
lugares turisticos da cidade devem ser
melhor cuidados e com melhor segurança
militar, os predios publicos abandonados
devem ser ocupados por secretarias e
autarquias, visando sua conservaçao e
utilizaçao, ha espaços abandonados pela
cidade como as linhas ferreas e seus
galpoes.

Plantar mais arvores em espaços publicos; nos rios que banham o nosso municipio,
tem que serem urgentemente cuidados,
para que nao venham a prejudicar mais
ainda a falta de agua, localizar todas as
nacentes que temos no municipio e
cataloga-las de tal modo que se uma secar,
deve-se urgentemente saber o motivo e
resolver o problema, nao ha mais tempo
para esperar, tem que ser cuidado agora.O
nosso esgoto tem que ser 100% tratado, e
o reuso da agua da Sanasa tem que ser
melhor divulgado e utilizado , inclusive nao
esperando as empresas procurarem este
tipo de produto, e, sim oferece-los as
empresas, o poder publico tem que sair na
frente, dar o exemplo, onde pode se utilizar
a agua de reuso nos serviços publicos.

-

-

COMO O BAIRRO NÃO TEM ASFALTO, OS
BURACOS SÃO NOSSOS COMPANHEIROS
DO DIA A DIA.
ASFALTAR O BAIRRO OU PASSAR A
MÁQUINA SEMANALMENTE NAS RUAS

NOSSAS RUAS SEM ASFALTO, SEM GUIA DE REVER VALORES DE IPTU E NUMERAÇÃO
MEIO FIO, COM ESGOTO CORRENDO A CEU DAS CASAS
ABERTO, MAU CHEIRO, RATOS.
PROVIDENCIAR REDE DE ESGOTO

FAZER PRAÇAS PARA LAZER E ATIVIDADES ARBORIZAR AS RUAS, REDE DE ESGOTO
FÍSICAS COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA COMO ACONTECE NO TAQUARAL E
EM OUTRAS PRAÇAS.

AR 14

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

PARQUE DOS Não
POMARES

Barão
Geraldo

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

Cidade
Não
Universitária

Barão
Geraldo

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

Cidade
Sim
Universitária

Barão
Geraldo

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

Jardim do Sol Não

Barão
Geraldo

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Jardim Santa
Genebra

Barão
Geraldo

Não cadastrado.

Não cadastrado.

Não cadastrado.

CENTRO
BARÃO
GERALDO

Não

-

Transporte - Onibus de integração de
Hortolândia e Sumaré no terminal Barão
Geraldo

-

Real Parque - estudo urbanístico e
ambiental da favela e ambiental - próximo
NAS - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
junto com equipamento e os moradotes do
entorno

Integração das Escolas públicas estaduais,
municipais, centros de saúde, universidades
Unicamp, Pucc, Centro Cultural Casarão, e
todos os movimentos artísticos e musicais
de Barão Geraldo

Barão
Geraldo

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

BOSQUE
BARÃO
GERALDO

Não

-

Acho urgente o projeto de linha metroviária
em Campinas. Uma rede que abragesse
toda a cidade e que pudesse limitar o uso
do carro para poucas areas. Além disso,
falta fiscalização do espaço público. Se
multas fossem aplicadas constantemente
pelas barbaridades que vemos todos os dias
e o tempo todo no transito, acho que tudo
melhoraria.

Não há calçadas, não há parques realmente
bons para brincar com crianças, fazer
picnics, andar de bicicleta. Falta fiscalização
e multas constantes para o mal uso do
espaço público. Pessoas jogam entulho em
qualquer lugar, pixam, arrebentam tudo e
nada é feito quanto a isso. Não há
fiscalização!!!!!

Temos que pagar muito caro para morar
em condominio pela falta de segurança na
cidade. Cidade muito violenta e não há
punição para toda essa violência.

Não há shows ao ar livre, não há atividades Não há coleta seletiva pela prefeitura, há
culturais baratas e se há, são
pouco verde na cidade
extremamente mal divulgadas

Barão
Geraldo

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

CIDADE
Não
UNIVERSITARI
A

-

A população de Barão Geraldo,
principalmente a que mora próximo ao
Centro Médico, tem uma oferta de ônibus
escassa e insuficiente. Aos finais de semana
é comum ter espera superior a uma hora
no ponto de ônibus.
Além disso, não há opção de linhas fora do
eixo distrito - terminal, por exemplo, caso
queira ir de ônibus do Centro Médico para
a Unicamp, obrigatoriamente tem que
passar pelo Terminal de Barão Geraldo.

No geral, Barão Geraldo tem poucas praças,
e as que existem são abandonadas, como é
o caso da praça próximo a portaria da
Unicamp da Avenida Prof. Atílio Martini,
que no período da noite não tem
NENHUMA iluminação. Outro problema
bastante recorrente na cidade e no distrito
de Barão é a iluminação pública, ineficaz e
insuficiente, deixando as ruas no período
noturno num completo breu (o que reflete
a completa inexistência de vida noturna nas
ruas na cidade no geral). Além disso, há um
problema seríssimo em relação ao asfalto
das ruas e a insuficiência de outros modais
de transporte (como o caso de ciclovias).

No Distrito de Barão Geraldo há uma lei
patética que proíbe a construção de
prédios, o que é compreensível em alguns
aspectos (por ex: no meio dos bairros), mas
na avenidas é burrice. É um bairro com uma
enorme demanda por moradias para
estudantes, onde é proibido prédios,
levando os jovens e terem que pagar
caríssimo por moradias de péssima
qualidade. Não existe outra palavra para
caracterizar essa legislação além de
estúpida. Perde os alunos em qualidade de
vida, perde o distrito em questão de beleza
(afinal de contas, muitas da habitações de
kitnet para estudantes mais parecem
cortiços), e perde a fluidez do tráfego do
distrito, que afugenta muitos alunos para
regiões mais distantes e mais baratas.

PATRULHAMENTO NAS RUAS

-

Interligação de meios de transporte: trem,
ônibus, ciclovias.
SERP

Por anos, apesar da existência de um plano
diretor, a expansão das construções se deu
à base do improviso. Condomínios foram
aprovados sem estudos de impacto de
qualquer tipo. Centenas de moradias de
estudantes foram construídas onde não
eram permitidas. Se existe um plano
urbanístico, é preciso seguí-lo, coisa que
não aconteceu em Barão Geraldo.

Calçadas intransitáveis, falta faixas de
pedestres e as ruas do distrito são
esburacadas. Os usuários do transporte
coletivo precisam se arriscar em meio aos
carros para pegar os ônibus, além de
esperar em pontos que são lamaçais.
Ciclovias poderiam ser criadas para suprir a
demanda dos milhares de estudantes e
funcionários da Unicamp.

Abandonado. Áreas que deveriam ser
de reflorestamento, como as áreas
verdes ajacentes à lagoa da Unicamp
(em direção à estrada da Rhodia),
estão extremamente mal cuidadas. A
arborização urbana é simplesmente
ignorada. Programas de proteção à
fauna são inexistentes. O ribeirão das
pedras, que corta o distrito, é
completamente poluído. Grandes
construções são erguidas sem
qualquer respeito por normas
ambientais, resultando em grave
prejuízo para nascentes em áreas
verdes. Resumindo, meio ambiente é
uma área abandonada em Barão
Geraldo.

Tirando as quadras da Unicamp, não há
nenhum outro espaço público para a
prática de esportes. A violência urbana
assusta os moradores, que preferem se
trancar em casa a noite. O Ribeirão das
Pedras que deveria, por lei, ser um parque
linear, está abandonado e poluído.

Espaços públicos como praças e parques
devem ser reformulados e, mais
importante, a manutenção destes espaços
deve ser constante.
Deveria se fazer uma análise do entorno,
consultas aos moradores próximos, para se
ter uma idéia da situação atual, o que falta,
o que atrairia as pessoas para estes locais
de convívio.
Procedimentos básicos como poda de
árvores e grama, manutenção de
equipamentos e recolhimento do lixo
deveriam ser obrigatórios e constantes,
sem necessidade de intervenção da
população.

Precisamos de mais moradias no centro,
compactando a cidade e trazendo a
periferia para o centro da cidade, onde
existem equipamentos públicos, transporte
e emprego.

A cidade precisa de ônibus mais rápidos, ou
seja, com menor tempo de espera nos
intervalos. Também precisam ser mais
baratos.

A questão do Lixo orgânico, e RECICLAGEM
com programa sério e competente,
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, integrar junto aos
diversos participantes públicos e privados,
moradores estudantes, universidades Pucc
e Unicamp influenciar e fazer cumprir a
legislação de resíduos .

-

Garantia constitucional de espaços
seguros, políticas públicas saúde,
educação,cultura,transporte,
segurança públicas integradas e
intersetorial e interdisciplinar quando
do estabelecimento planejamento,
orçamento e execução e avaliação,
com construção de indicadores
simples e claros para
acompanhamento e transparência aos
cidadãos.

Acho que o que resume todos os
problemas é a falta de fiscalização. Se
todo mal uso do espaço público, toda
violência, toda infração de transito
fosse mista e penalizada, tudo seria
melhor.

Na minha opinião, é de extrema
importância para a cidade de
Campinas trabalhar no seu processo
de verticalização, em vista que cidades
horizontais acarretam sérios
problemas (como é o caso dos
congestionamentos, transporte
público ineficiente e altos gastos com
infraestrutura urbana e serviços
públicos). E há diversas formas da
Prefeitura incentivar a verticalização
(seja para classes mais abastadas ou
mais pobres). Além disso, a revisão do
Plano Diretor da cidade é essencial,
para que o crescimento e a
verticalização seja programada para
ser feita de maneira suave,
minimizando problemas que podem
acontecer no caminho.
Além disso, é de extrema importância
revistar a legislação predial de Barão
Geraldo, sendo realista com a
condição do bairro, melhorando o
bem-estar de seus futuros moradores.

A revisão do Plano Diretor da cidade é
essencial, para que o crescimento e a
verticalização seja programada para
ser feita de maneira suave,
minimizando problemas que podem
acontecer no caminho.
Além disso, é de extrema importância
revistar a legislação predial de Barão
Geraldo, sendo realista com a
condição do bairro, melhorando o
bem-estar de seus futuros moradores.

Barão
Geraldo

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

CIDADE
Não
UNIVERSITARI
A

-

-

-

-

Moro na rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 1056 e na verdade essa rua é uma avenida
barulhenta.

-

-

'

A prefeitura tem de orientar
principalmente os comerciantes sobre
os problemas da poluição visual e criar
um projeto visual global para a cidade,
que aponte uma direção para a qual
todos possam caminhar juntos.

Gostaria que o plano diretor mudasse o
zoneamento dessa rua para eu poder abrir
um comercio pois há carência de comercio
nesse lado de Barão Geraldo.

Barão
Geraldo

Até 18 anos

Ensino fundamental (antigo 1º grau) Até R$2.172,00

BARÃO
GERALDO
RURAL

Não

'

Separar as linhas de ônibus em linhas de
trechos de longa distância e linhas de
alimentadoras dos trechos de longa
distância. As linhas de longa distância
atravessariam avenidas importantes da
cidade, em corredores ou faixas exclusivas,
ligando diretamente pontos distantes uns
dos outros, como o centro e os distritos ou
regiões distantes, como o Ouro Verde. As
linhas alimentadoras entrariam nos bairros
que margeiam as grandes avenidas,
buscando os passageiros e deslocando-os
até as linhas de longa distância. Do modo
como está hoje, quase todas as linhas de
ônibus cumprem as duas funções, de modo
ruim, demorado e ineficiente, gerando
trânsito e desperdício para a cidade e seus
cidadãos.

Mudar o enfoque com relação aos espaços
públicos e ao invés de confiná-los apenas a
parques e praças, valorizar as calçadas e
calçadões. A minha sugestão é aumentar os
espaços de calçadas, controlar a ocupação
destas por vendedores e bancas de jornais
e frutas. Além disso, modificar a iluminação
pública, implementando um plano de longo
prazo para aterrar a fiação aérea e criar um
modelo de postes de iluminação único e
personalizado com design moderno e
elegante. Criar mais calçadões e área
públicas com boa infraestrutura comercial
para as pessoas caminharem,
principalmente nos bairros periféricos da
cidade. É preciso incentivar as pessoas a
sairem de casa e redescobrirem o prazer de
explorar o espaço público. A prefeitura tem
de orientar principalmente os comerciantes
sobre os problemas da poluição visual e
criar um projeto visual global para a cidade,
que aponte uma direção para a qual todos
possam caminhar juntos.

Limitar a altura dos prédios de moradias e '
incentivar que os prédios sejam voltados
para a socialização do ser humano e a
integração dele com o ambiente urbano.
Como um famoso arquiteto já mencionou,
até o quinto andar as pessoas participam da
cidade, a partir daí elas participam do
tráfego aéreo. Cada vez mais, a cidade se
fecha em guetos e cada um tenta a seu
modo criar barreiras e muros para se
proteger a todo custo. Esta tendência não
se limita apenas ao bairros mais abastados
economicamente como também se espalha
gradativamente em diversos bairros de
classe média baixa. É preciso incentivar a
construção de moradias com um fator
social preponderante, prédios residenciais
com lojas no térreo, prédios com recuo e
altura compatíveis com a vida urbana e
social.

'

Nova
Aparecida

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

VILA SAN
MARTIN

Não

-

Passou da hora de termos em Campinas um
meio de transporte eficiente. Imagino que
se tivessemos um metrô que seja cortando
a cidade de um lado a outro e onibus
fazendo os demais trechos já diminuiriamos
o transito, a poluicão, o tempo para se
chegar ao serviço, o conforto, o stresse e o
valor da passagem. Afinal ninguem esta
pedindo passe de graça como muitos
oferecem e sim um sistema mais
inteligente e sustentavel para que as
pessoas passem a ter uma melhor
qualidade de vida.
Podia-se trabalhar também a questao da
caminahda, corrida e ciclismo pra quem
mora proxino ao serviço por exemplo,
melhorando a saude das pessoas também.

Os espaços publicos precisam ser
melhorados com mais verde, mais arvores,
mais grama, mais flores e espaços bem
cuidados e bem aproveitados para
atividades culturais por exemplo. Alias
tenho visto uma melhoria no uso de nosso
dinheiro nesse ponto pela cidade. Fica
como elogio.
Espero que não diminuam com o termino
da copa.

As moradias como sobrados por exemplo
podiam ser aproveitadas para comercio
tambem já que diminui o uso de carro e
influencia a caminhada. Isso melhora a
saude e dimminui a poluicao

O que for criado e amplamente divulgado
em relacao a atividades urbanas,
educacionais e culturais será de bom
proveito. Tem um grupo que um dia desses
assiti uma paletra na empresa onde
trabalho que chama \Cidade Ativa\". Vale
demais a pena as ideias desse grupo q
trabalham transfomações nas cidades que
incentivem um estilo de vida mais ativo
para os brasileiros, ligado também a
sustentabilidade com uma visão muito
ampla e que vale super mega a pena a
prefeitura investir. Alem disso, eles
promovem paletras, workshops e
treinamentos para quem quer entender
mais sobre esse trabalho incrivel que eles
promovem.
Dá pra agendar palestras com eles.É
realmente um trabalho incrivel
o site deles é www.cidadeativa.net.br/ Eu
amei e de verdade e é bom saber q há
pessoas com ideias tão boas e eficazes e
com a mente tão aberta solta por aí! eles já
estao fazendo alguns trabalhos em sp..
"

Como meio ambiente, fica a sugestao da Gostei muito desse espaço que a
mobilidade urbana descrita acima e sugiro prefeitura me forneceu. Fica como
elogio também. Parabéns.
tmb q se possa incentivar o cultivo de
organicos local. Isso trabalha a
sustentabilidade da terra e tmb de evitar
trazer produtos de tão longe que são
produzidos aqui e s/ veneno evitando
poluicao desse tipo de transporte. E tmb o
consumo de organicos é tmb cuidar da
saude das pessoas. Muito + eficiente q dar
remedio de graça no posto e construir +
hospitais e postos sem profissionais
adequados e suficientes para trabalhar.
Alem disso, influenciando a producao local
imagino uma melhora no preço dos
produtos. Isso é mto importante, evita q os
brasileiros consuma, cerca de 5 litros de
veneno anualmente. Mais uma sugestão: o
espaço atras da Unimed (aquela
\fepazinha\") onde os produtores locais
expoem toda sexta podia ser melhor
aproveitado c/ mais atividades culturais,
afinal é um lugar tao lindo, c/ um espaço
tão legal de estacionamento mas é tao
escasso a cultura lá! e as feiras podiam ser
mais divulgadas"

Nova
Aparecida

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

VILA SAN
MARTIN

Sim

emef padre josé narçiso Devia ter mais ônibus adaptados para
'
vieira erhnberg
pessoas defiçientes. Redução da tarifa em
30%. Frota do transporte público elétrico.

'

'

'

'

-

Sousas

Entre 31 e 59 anos

Pós Graduação completo

Acima de R$ 7.240,01

Centro Sousas Sim

ONG Associação
Plantando Paz na Terra

1. Bilhete único para toda a RMC.
2. Retomar VLT e/ou BRT, principalmente
para Campo Grande, Ouro Verde e
Aeroporto de Viracopos.
3. Estudar uso do antigo leito da
Fepasa/Mogiana, como o VLT original, para
um novo VLT e/ou BRT, ou mesmo para
avenidas e ciclovias, estendendo o mesmo
até as proximidades do Galleria,
respeitando as margens dos rios.
4. Planejar ciclovias em novas avenidas que
são abertas, principalmente as próximas a
parques ou que dão acesso a condomínios.
Por ex., a nova avenida que margeia o
Ribeirão Anhumas, próximo ao Galleria,
tem espaço para ciclovia sem afetar as 2
pistas. Uma ciclovia neste local poderia ser
integrada à da Lagoa do Taquaral.
5. Na medida do possível, em ruas estreitas
(como no centro de Sousas), trocar os
ônibus grandes por menores.
6. Substituir gradativamente a frota de
ônibus por opções mais ecológicas, como
veículos elétricos. Além da economia, isso
reduziria barulho e poluição, atraindo
moradores de volta ao centro, e
revalorizando o local.

Sousas

Entre 19 e 30 anos

Ensino superior completo

Entre R$4.344,01 e R$7.240,00

PARQUE
JATIBAIA

Não

-

É imprescindível que as discussões sobre a Mobilidade Urbana não orbitem em torno
da simples melhoria do que já existe. Há
uma inevitabilidade a ser levada em conta:
a de que o transporte, que
constitucionalmente é um direito, é aqui (e
em todo o país) tratado como mercadoria,
um serviço privado - paga quem pode. Se a
cidade de Campinas quer, efetivamente,
melhorar sua Mobilidade Urbana, não
apenas devem ser pensadas obras de infra
estrutura que a melhorem, mas,
principalmente, deve ser revista a forma
como compreendemos o transporte: se ele
é um direito de todos, que não seja
censitário! Que não seja um produto! Que
não renda lucros! Entregar o transporte
público à iniciativa privada é, nada mais,
nada menos, do que eximir-se da
responsabilidade pela nossa própria cidade!
Não é, portanto, apenas uma questão de
mobilidade: é uma questão de participação
política, urbana, social e coletiva! O povo
de Campinas está preparada para tomar as
rédeas de seu destino e trilhar seu próprio
caminho.

Sousas

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Entre R$2.172,01 e R$4.344,00

CENTRO
SOUSAS

Sim

-

-

Sousas

Até 18 anos

Ensino fundamental (antigo 1º grau)

Até R$2.172,00

JARDIM SÃO
FRANCISCO SOUSAS

Não

'

'

Sousas

Entre 31 e 59 anos

Ensino superior completo

Acima de R$ 7.240,01

Parque
Jatibaia

Não

'

seria bom que houvesse ciclovia em sousas
no eixo centro/san conrado ,
centro/Joaquim egídio (pelo trilho do
bonde) centro/bairro santo antonio.
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1. Campinas deveria atrair muito mais
atividades culturais, como por exemplo,
grandes apresentações musicais, teatrais, e
principalmente exposições (de pintores e
outros artistas). Atualmente, isso está
muito concentrado na capital do estado, o
que muitas vezes dificulta e encarece o
acesso da população do interior do estado.
2. Não há bons museus compatíveis com o
tamanho e a importância cultural e
acadêmica da cidade.
3. Uma vez equacionada a questão da água,
alguns rios e lagos da cidade poderiam ser
usados como lazer (passeios de barco,
remo, caiaque), claro, com apoio de
equipes de segurança ou empresas
especializadas neste tipo de lazer.

1. Recuperar todas as margens dos rios,
ribeirões e córregos que cortam a área
urbana da cidade, bem como baixadas e
brejos, fazendo parques lineares e
recuperação vegetal.
2. Aproveitar os pontos altos da cidade para
criar praças e mirantes que possam colocar
as pessoas mais em contato com a
natureza, e de onde elas possam observar a
cidade, criando assim um vínculo maior
com o local onde moram.
3. Retomar e incentivar a coleta seletiva de
lixo.
4. Fazer leis que criem incentivo a quem
planta árvores em frente da residência, ou
quem instala em sua residência
equipamentos que contribuem com o meio
ambiente, como por ex., aquecedores
solares, coleta de água de chuva,
reaproveitamento da água, compostagem
ou trituração de lixo, etc.
5. Fazer leis que obriguem atividades que
utilizam muita água (ex.: lava rápido) a
terem sistemas de reaproveitamento e
coleta de água de chuva.

1. Alguns dos itens sugeridos acima
podem e devem ser discutidos com
outras cidades da RMC. Por exemplo,
o adensamento urbano poderia ser um
pouco mais equilibrado, evitando o
excesso de empreendimentos
imobiliários em cidades já saturadas e
sem condições viárias adequadas.
2. É vital que as cidades da nossa
região consigam junto ao governo
estadual incentivo para criação de
mais empregos na região, ou mesmo
incentivo para empresas da RMSP
migrarem para a RMC. Isso ajudaria a
equacionar não somente a questão do
emprego, obviamente, mas também a
dramática questão da falta de
mobilidade urbana para os
trabalhadores que são obrigados a
dirigir-se à capital diariamente. Isso
também ajudaria a reforçar os polos
comerciais e de serviços na nossa
região.

1. Trabalhar no sentido de um Plano
Diretor para a cidade, não somente
com o Executivo e o Legislativo, mas
ouvindo e fazendo conferências com
órgãos e representantes de toda a
população.
2. Proibir a construção de edifícios
muito altos em locais que não
possuam malha viária adequada, pois
isso prejudica o trânsito.
3. Levantar junto aos moradores a
possibilidade de proibir construção de
prédios em alguns bairros ou tombálos, como por ex., Nova Campinas e
Alto Taquaral.
4. Delimitar um cinturão verde na
cidade, de modo que o crescimento
não seja excessivo. Por exemplo, mata
Santa Genebra, bairro Carlos Gomes,
Sousas, Joaquim Egídio, regiões
adjacentes à Rodovia Dom Pedro I,
etc.
5. Incentivar a construção de
moradias populares em área que já
possuem serviços de saúde,
transporte, escolas e empregos.
6. Incentivar o
reaproveitamento/desapropriação de
edifícios e bairros abandonados em
benefício de pessoas sem moradia.

-

-

-

-

-

-

Legislação de contenção de moradiasloteamentos e condominios na APA

-

mais educação ambiental com
investimentos para a conscientização da
população

-

-

'

'

'

'

Transporte Coletivo: As estações de
transferência de passageiros como,
por exemplo, a de Sousas, na Av.
Moraes Sales e na Expedicionários
próximo à Estação Cultura, devem ter
uma cobertura inteiriça, como em um
terminal de ônibus, como o Central ou
Mercado, por exemplo. Isso traz maior
conforto para quem espera os ônibus,
pois tem maior espaço para se
acomodar em um local coberto,
protegido de sol e chuva. Os bancos
tem que ficar antes do espaço para a
espera em pé, pois se for ao contrário,
quem espera sentado não consegue
ver os ônibus que estão vindo, pois há
pessoas em pé na frente (esse modelo
é exatamente ao contrário do modelo
encontrado nos pontos de ônibus que
existem hoje em Campinas). É
necessário controlar os horários e
itirnerários dos ônibus por GPS, pois
muitas linhas não cumprem horários
nem itinerários. Somente os
funicionários da Emdec não dão conta
de fiscalizar pessoalmente todas as
linhas. É preciso ter uma central de
monitoramento via GPS eficiente!

temos de ter politica publica em sousas
para acomodar as moradias de interesse
social , visto que somente condomínios de
alto padrão com fração de 1.000,00m2
conseguem ser aprovados.
temos áreas em sousas com inclinação
topográfica muito baixa e que serviriam a
este propósito.nestes loteamentos seriam
desnecessários a doação de área
institucional - somente área verde.vivemos
nul local onde os funcionários (domésticas ,
pedreiros , etc) vem do outro lado da
cidade para trabalhar gerando um
deslocamento diário absurdo.

seria muito bom que houvesse um projeto
para a praça central de sousas em frente a
igreja santana fechando o anel viário neste
local e formando uma grande praça.nesta
praça seria permitido implantar mesas de
bares , barracas de artesanato
humanizando e permitindo a vocação
turística do local.

seria muito bom que houvesse um projeto
para requalificar as margens do rio Atibaia
desde joaquim egidio até as fazendas ,
recriando o cinturão verde de espécies
nativas que estão em processo de
degradação. isso seria possível mediante
contrapartidas de manutenção cobrada dos
condomínios que se instalaram e se
instalarão em sousas/joaquim egidio como
compensação ambiental.

penso que seria interessante para
preservar o casario histórico de
sousas/joaquim egídio uma política de
iptu que realmente motivasse a
ocupação dos mesmos , e inclusive na
taxa de iss para estabelecimentos de
vocação turística.
(artesanato/restaurantes/comercio de
produtos locais).
falta tbm um centro de informações
sobre as fazendas e o que as mesma
oferecem nos finais de semana para os
turistas.

6.4. MODELO DO QUESTIONÁRIO DA ENQUETE DIGITAL DIRETA

QUESTIONÁRIO
Em que cidade você mora?
Campinas-SP
Outra

Informe a cidade onde mora (se diferente de Campinas/SP)

Em Campinas, em que bairro ou Regional (AR) você trabalha, estuda, ou tem outra atividade?
Digite e selecione o bairro onde você trabalha, estuda ou tem outra atividade!

Você estudou até que nível?
Ensino fundamental (antigo 1º grau)
Ensino médio (antigo 2º grau)
Ensino superior completo
Pós Graduação completo
Sua renda familiar está em que faixa?
Até R$2.172,00
Entre R$2.172,01 e R$4.344,00
Entre R$4.344,01 e R$7.240,00
Acima de R$ 7.240,01
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Quantos anos você tem?
Até 18 anos
Entre 19 e 30 anos
Entre 31 e 59 anos
Acima de 60 anos

Questões (escolha até 3 alternativas abaixo):
As questões a seguir têm o objetivo de identificar os principais problemas e qualidades dos bairros
e da cidade de Campinas/SP e, sobretudo, os principais desejos dos cidadãos para a construção de
Questões
3 alternativas
abaixo):
uma
cidade(escolha
melhor eaté
com
mais qualidade
de vida.
As questões a seguir têm o objetivo de identificar os principais problemas e qualidades dos bairros
e da cidade de Campinas/SP e, sobretudo, os principais desejos dos cidadãos para a construção de
uma cidade melhor e com mais qualidade de vida.
PROBLEMAS

16
14
17
15
18
16
17
18

1
2
3
1
4
2
5

1. Entre as opções abaixo, aponte os 3 principais problemas DO SEU BAIRRO:

PROBLEMAS
Há excesso de barulho perto de sua moradia.
O trânsito é ruim e há congestionamentos.
1. Entre as opções abaixo, aponte os 3 principais problemas DO SEU BAIRRO:
Faltam equipamentos de educação (creches e escolas).
Há excesso de barulho perto de sua moradia.
Faltam equipamentos de saúde (postos de saúde, hospitais, etc).
O trânsito é ruim e há congestionamentos.
Faltam lugares para atividade cultural (teatro, exposição, etc).
Faltam equipamentos de educação (creches e escolas).
Falta comércio local.
Faltam equipamentos de saúde (postos de saúde, hospitais, etc).
Há muita atividade comercial incomodando as residências.
Faltam lugares para atividade cultural (teatro, exposição, etc).
A moradia é cara.
Falta comércio local.
Falta de transporte coletivo.
Há muita atividade comercial incomodando as residências.
Faltam boas calçadas para caminhar.
A moradia é cara.
Faltam praças e parques públicos para atividade de lazer e esporte.
Falta de transporte coletivo.
As praças e parques públicos estão abandonados.
Faltam boas calçadas para caminhar.
Os prédios históricos estão sem manutenção.
Faltam praças e parques públicos para atividade de lazer e esporte.
Condomínios fechados dificultando a mobilidade urbana, o acesso aos espaços públicos e
As praças
e parques
públicos
estão aabandonados.
criando
muros
extensos
que deixam
rua vazia e insegura.
Osprédios
prédiosmuito
históricos
manutenção.
Há
altos,estão
com sem
pouco
espaço entre eles, prejudicando a insolação e a ventilação.
fechados
dificultando
mobilidade urbana,
o acesso aos espaços públicos e
OCondomínios
vento provoca
muito incômodo
nosa apartamentos
mais altos.
criando muros extensos que deixam a rua vazia e insegura.
O bairro tem poucos moradores. Parece vazio.
Há prédios muito altos, com pouco espaço entre eles, prejudicando a insolação e a ventilação.
O bairro tem excesso de moradores.
O vento provoca muito incômodo nos apartamentos mais altos.
O2.bairro
tem
moradores.
Parece vazio.
Entre
aspoucos
opções
abaixo, aponte
os 3 principais problemas
ODA
bairro
tem excesso
de moradores.
CIDADE
DE CAMPINAS:
A moradia está longe do trabalho.
2. Entre as opções abaixo, aponte os 3 principais problemas
Demora muito para ir de um lugar ao outro da cidade.
DA CIDADE DE CAMPINAS:
O trânsito ruim e há congestionamentos.
A moradia está longe do trabalho.
Faltam equipamentos de educação (creches e escolas).
Demora muito para ir de um lugar ao outro da cidade.
Faltam equipamentos de saúde (postos de saúde, hospitais, etc).
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2. Entre as opções abaixo, aponte os 3 principais problemas DA CIDADE DE CAMPINAS:
A moradia está longe do trabalho.
Demora muito para ir de um lugar ao outro da cidade.
O trânsito ruim e há congestionamentos.
Faltam equipamentos de educação (creches e escolas).
Faltam equipamentos de saúde (postos de saúde, hospitais, etc).
Faltam lugares para atividade cultural (teatro, exposição, etc).
Falta trabalho ou emprego.
A moradia é cara.
Falta transporte coletivo.
O transporte coletivo não é eficiente e confortável.
Faltam ciclovias.
Faltam boas calçadas para caminhar.
Faltam outros centros comerciais mais perto de cada comunidade, além do centro principal.
Faltam praças e parques públicos para atividade de lazer e esporte.
As praças e parques públicos estão abandonados.
Os prédios históricos estão sem manutenção.
O centro da cidade vem piorando.
Há condomínios fechados dificultando a mobilidade urbana, o acesso aos espaços públicos e
criando muros extensos que deixam a rua vazia e insegura.
O vento de Campinas provoca muito incômodo nos apartamentos mais altos.
Há prédios muito altos, com pouco espaço entre eles, prejudicando a insolação e a ventilação.
Há bairros residenciais com pouca atividade comercial.
Há muita atividade comercial incomodando as residências.
A cidade é insegura e violenta.

QUALIDADES

13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 3. Entre as opções abaixo, aponte os 3 principais qualidades DO SEU BAIRRO:

É tranquilo e silencioso.
O trânsito é bom e não há congestionamentos.
Tem escolas nas proximidades.
Tem postos de atendimento médico nas proximidades.
Há lugares para atividades culturais, artísticas e festivas.
Tem muitas árvores que tornam o bairro agradável.
Tem comércio local perto da moradia.
A moradia não é muito cara.
É bem atendido por linhas de ônibus.
Tem boas praças ou parques públicos para atividades de lazer e esporte.
As praças e parques públicos estão bem cuidados.
Os prédios históricos estão preservados.
As edificações têm abertura para as ruas e não tem muros. As pessoas se olham e se conhecem, deixando o bairro mais
amigável e seguro.
Há condomínios fechados criando a sensação de segurança para quem mora neles.
Há prédios com altura e espaços suficientes entre eles, gerando boa insolação e ventilação.
O bairro é residencial, com pouca atividade comercial.
Há muita atividade comercial, sem incomodar as residências.

4. Entre as opções abaixo, aponte os 3 principais qualidades DA CIDADE DE CAMPINAS:

A moradia está perto do trabalho.
O trânsito é bom e não há congestionamentos.
Tem muitas árvores, que tornam a cidade agradável.
Tem comércio perto da moradia.
Tem moradias populares suficientes de baixo custo.
O transporte coletivo atende às necessidades dos moradores.
Há boas calçadas para caminhar.
Há quantidade suficiente de empregos.
Há quantidade suficiente de escolas e creches.
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Tem boas praças ou parques públicos para atividades de lazer e esporte.
As praças e parques públicos estão bem cuidados.
Os prédios históricos estão preservados.
As edificações têm abertura para as ruas e não tem muros. As pessoas se olham e se conhecem, deixando o bairro mais
amigável e seguro.
Há condomínios fechados criando a sensação de segurança para quem mora neles.
Há prédios com altura e espaços suficientes entre eles, gerando boa insolação e ventilação.
O bairro é residencial, com pouca atividade comercial.
Há muita atividade comercial, sem incomodar as residências.

4. Entre as opções abaixo, aponte os 3 principais qualidades DA CIDADE DE CAMPINAS:

A moradia está perto do trabalho.
O trânsito é bom e não há congestionamentos.
Tem muitas árvores, que tornam a cidade agradável.
Tem comércio perto da moradia.
Tem moradias populares suficientes de baixo custo.
O transporte coletivo atende às necessidades dos moradores.
Há boas calçadas para caminhar.
Há quantidade suficiente de empregos.
Há quantidade suficiente de escolas e creches.
Há quantidade suficiente de postos de saúde e hospitais.
Há quantidade suficiente de lugares para atividades culturais, artísticas e festivas.
Há quantidade suficiente de ciclovias.
Há quantidade suficiente de comércio e serviços nos bairros, para suprir demandas das regiões da cidade.
As praças e parques públicos estão bem cuidados.
Os prédios históricos estão preservados.
O centro da cidade está bem preservado e bem cuidado.
O centro da cidade é atraente, com comércios e serviços importantes.
Campinas é uma cidade sem muros, onde as edificações têm abertura para a rua, as pessoas se olham e se conhecem,
deixando a cidade mais amigável e segura.
Há condomínios fechados criando a sensação de segurança para quem mora neles.
Há prédios com altura e espaços suficientes entre eles, gerando boa insolação e ventilação.
Há pouca atividade comercial perto das residências.
Há atividade comercial e residencial misturada.
A cidade é segura.

3. Escolha 3 alternativas de cada grupo que você ache importante para
transformar Campinas em uma cidade melhor nos próximos 20 anos:
1º grupo

5
6
7
8

Deve ter quantidade suficiente de escolas e creches.
Deve ter quantidade suficiente de postos de atendimento médico e hospitais.
Deve ter quantidade suficiente de espaços para atividades culturais, artísticas e festivas.
Deve ter quantidade suficiente de empregos.
Deve ter quantidade suficiente de moradias de baixo custo para a população de baixa renda e bem localizadas (com
transporte coletivo, escolas, saúde, lazer, cultura, comércio e serviços perto).
Deve ter quantidade suficiente de praças e parques públicos.
Deve ter quantidade suficiente de árvores nas ruas, gerando mais qualidade ambiental, uma cidade agradável.
Deve ter quantidade suficiente de centros de comércio e serviços para atender cada região da cidade.
2º grupo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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A moradia deve estar perto do trabalho.
A cidade deve ser mais compacta, com deslocamentos menores e mais rápidos.
A cidade deve ter um trânsito bom, sem congestionamentos.
Deve ter sistema de transporte coletivo eficiente e confortável.
Deve ter um sistema amplo de ciclovias.
Deve ter praças e parques bem cuidados.
Deve ter prédios históricos preservados e com usos adequados.
Deve preservar e valorizar o centro histórico.
Deve tornar o centro histórico mais atraente, com comércio e serviços importantes.
Deve buscar uma cidade sem muros, onde as edificações têm aberturas para a rua, as pessoas se olham e se conhecem, deixando a cidade mais
amigável e segura.
Deve ter condomínios fechados criando a sensação de segurança para quem mora neles.
Deve ter prédios com altura e espaço entre eles, garantindo boa insolação e ventilação.
Deve ser uma cidade com boa mistura de usos, desde que evitando a proximidade de usos incômodos à moradia, mas
permitindo acesso rápido às necessidades de comércio, serviços, lazer e trabalho.
Deve ser uma cidade com pouca mistura de usos, gerando bairros exclusivamente residenciais e outros concentrando
comércio, serviços e instituições.

