Proposta da Sociedade Civil ou Poder Público: Região Metropolitana de Campinas
Instituição: Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Econômico, Ordenamento Territorial,
Cultura e Turismo (Tema Desenvolvimento Urbano, Econômico e Sociodemográfico)

Numeração das propostas: de 66 (sessenta e seis) a 86 (oitenta e seis); total 21 propostas.
Data da reunião do GT: 30/10/2018
Data de entrada na Plataforma:
Para efeito de publicação na Plataforma do PDUI RMC, as propostas desse tema estratégico
foram relacionadas em ficha única e codificadas. O código contém a sigla do tema (DUE), o
número de origem (GT001) e o número sequencial da plataforma (PLA-066).
1. TEMA
Desenvolvimento Urbano, Econômico e Sociodemográfico
Habitação e Vulnerabilidade Social
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento
Áreas de Risco (Defesa Civil)
Mobilidade, Transportes e Logística
2. TÍTULOS DAS PROPOSTAS

(DUE: GT001-PLA066) Levantamento de áreas sem uso/vazios urbanos para
aplicação dos instrumentos previstos no estatuto das cidades.
(DUE: GT002-PLA067) Definir nova diretriz para o uso e ocupação do solo e
para o ordenamento territorial dos planos diretores municipais.
(DUE: GT003-PLA068) Necessidade de planejamento estratégico para o uso
rural.
(DUE: GT004-PLA069) Ampliação da malha ferroviária para transporte de
carga, passageiros e turismo.
(DUE: GT005-PLA070) Conectar as centralidades existentes e incentivar novas
centralidades nos locais onde há predominância do uso residencial.
(DUE: GT006-PLA071) Prever a inclusão do conceito de Zonas Especiais de
Preservação Cultural (ZEPEC) a nível regional, com vistas a preservar o
patrimônio material e imaterial das cidades da RMC.
(DUE: GT007-PLA072) Permitir a verticalização e o adensamento construtivo
nas áreas do perímetro urbano dotadas de equipamentos de infraestrutura e
transporte público.
(DUE: GT008-PLA073) Restringir os usos urbanos em áreas de interesse
ambiental.

(DUE: GT009-PLA074) Necessidade de planejamento estratégico para o uso
rural.
(DUE: GT010-PLA075) Promover
fortalecimento do produtor rural.
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(DUE: GT011-PLA076) Criar núcleos de cooperação rurais.
(DUE: GT012-PLA077) Incorporar o conceito de Patrimônio Cultural e colocá-lo
em prática, condicionando as expansões urbanas aos critérios de preservação
do patrimônio cultural material e imaterial.
(DUE: GT013-PLA078) Identificar áreas com potencialidade para
implementação de novos centros sub-regionais, dotando-os de equipamentos
urbanos, sociais e oferta de emprego.
(DUE: GT014-PLA079) Estimular o surgimento de novas centralidades com
oferta de equipamentos urbanos e sociais.
(DUE: GT015-PLA080) Promover fatores de atração para a atividade de
indústrias e minimizar os que contribuem para a expulsão das indústrias.
(DUE: GT016-PLA081) Ampliação da malha ferroviária como infraestrutura de
transporte de grande impacto no dinamismo econômico-regional: carga,
passageiros, turismo. (Interface com Transporte)
(DUE: GT017-PLA082) Desenvolver o transporte de alta capacidade de
passageiros como indutor para o desenvolvimento econômico. (Interface com
Transporte)
(DUE: GT018-PLA083) Qualificar e capacitar a mão de obra da população em
idade ativa de hoje para não sobrecarregar a população futura.
(DUE: GT019-PLA084) Criação de Distritos Criativos em âmbito municipal e
regional no intuito de incentivar as atividades econômicas que compõem a
economia criativa, construindo redes e gerando renda.
(DUE: GT020-PLA085) Elaboração de um Calendário de Festas Culturais e
Eventos em âmbito regional.
(DUE: GT021-PLA086) Dimensionar a demanda e prover a oferta de
equipamentos urbanos e sociais para a população da 3ª idade.
(Proposta a ser validada pelo GT) Estudo da ocupação do entorno da represa
para uso múltiplo.
(Proposta a ser validada pelo GT) Estudar fatores de atração e expulsão das
indústrias; investimentos e incentivos para dinamizar a economia.
(Proposta a ser validada pelo GT) Mapear os patrimônios materiais e imateriais
das cidades da RMC no intuito de valorizar as identidades locais e fomentar
ações regionais.

3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

As propostas se basearam nos aspectos levantados no diagnóstico como a
atual crise do emprego, o envelhecimento gradativo da população e o padrão
de urbanização atual da RMC que está condicionado pela estrutura viária
radial, gerando espraiamento da mancha urbana, com alto índice de vazios
urbanos, segregação social e maior pressão das atividades urbanas sobre o
solo rural. As propostas, portanto, evidenciam a expectativa em se promover
um novo modelo de urbanização que tenha mais equilíbrio social,
competitividade econômica e que ajude a reverter o recente declínio do
investimento com queda de alguns setores da atividade industrial, destacando,
como iniciativas correlatas, a ampliação e a conexão da infraestrutura de
transportes de média/alta capacidade, incentivos à atividade econômica, a
exemplo da criação de Distritos Criativos e do aproveitamento do potencial
turístico, promoção das atividades rurais, valorização do patrimônio cultural e
fortalecimento de centralidades.
4. REFERÊNCIA

As contribuições apresentadas pelo GT de Desenvolvimento Econômico,
Ordenamento Territorial, Cultura e Turismo, em reunião realizada na Agemcamp, em
outubro de 2018, foram consideradas como propostas e estão listadas no Caderno
Preliminar de Propostas, item 5. DIRETRIZES E PROPOSTAS PARA OS TEMAS
ESTRATÉGICOS, subitem 5.1. Desenvolvimento Urbano, Econômico e
Sociodemográfico e no Quadro do GT; ver “Docs.PDUI” no site:
www.pdui.sp.gov.br/rmc/.
O documento que subsidiou a reunião do GT, a lista de presença e o quadro com as
contribuições do GT podem ser consultados em “Reuniões” - 30/10/2018 - no site:
www.pdui.sp.gov.br/rmc/.

