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PAUTA 

 I - Expediente:  

1. Informes gerais; 

II - Ordem do dia:  

1. Apresentação do trabalho feito pela Emplasa relativo Leitura Unificada dos 

Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais (devolutiva). 
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I. Informes Gerais:  

 

Sérgio Machado agradeceu as presenças nas Oficinas do dia 12/06/2018 e na presente 

reunião, bem como destacou o grande progresso na elaboração do PDUI, em 

decorrência, principalmente, pelos resultados auferidos nas “Oficinas de Trabalho”. 

Ressaltou sobretudo, a importância da participação dos técnicos nas discussões. Como 

exemplo, citou a participação dos integrantes da Câmara Temática de Defesa Civil pela 

percepção da necessidade de aprofundamento nos temas relativos aos acontecimentos 

cotidianos que afetam sobremaneira a população da RMC.  

 

Em seguida, a Sra. Maria Lígia também mencionou a relevante contribuição das 

Oficinas, destacando a discussão da Leitura Unificada a ser realizada na presente 



reunião sobre os Macrozoneamentos, entregues aos municípios na versão impressa e 

disponíveis na Plataforma Digital do PDUI. A devolutiva do Macrozoneamento é de 

suma importância para o estabelecimento de diretrizes acertadas com a visão dos 

municípios sobre as próprias áreas, além de contribuir de forma coerente com a realidade 

regional para o Diagnostico Final.  

 

A Sr.ª Mariana Martins da EMPLASA, antes da apresentação, destacou que os 

municípios, após a devolutiva do Macrozoneamento, terão os dados atualizados 

publicados na Plataforma. Segundo informação, o município de Americana já possuí os 

dados do Macrozoneamento atualizado e, em breve, adicionados à Plataforma Digital 

do PDUI.  

 

2.  Apresentação do trabalho feito pela Emplasa relativo Leitura Unificada dos 

Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais (devolutiva), pela Sr.ª Mariana 

Martins, da Emplasa. 

 





















 

 



Segundo a Sr.ª Maria Lígia, as classificações utilizadas pelo PDUI estão baseadas 

nos Planos Diretores Municipais.  

 

No que se refere aos mananciais, tendo em vista que alguns municípios possuem 

planos exclusivos para tratar da questão, foi sugerido a incorporação destes planos ao 

PDUI. Nesse sentido, a Sr.ª Maria Ligia informou que atualmente o PDUI está focado em 

entender como os municípios se enxergam dentro deste Macrozoneamento em 

elaboração. Posteriormente, as questões levantadas serão tratadas de forma mais 

específicas.  

 

A Arquiteta Daniela Zacardi Camargo da Prefeitura Municipal de Campinas, 

sugeriu que os rios de maior interesse Metropolitano, conforme levantamento da 

EMPLASA, obtivessem elevado destaque no referido Macrozoneamento. Outra 

consideração mencionada pela Arquiteta, foi quanto aos leitos férreos, uma vez que seu 

mapeamento seria de suma importância para a elaboração de futuros projetos em âmbito 

regional.  

 

O Sr. Petrus B. Well da Prefeitura Municipal de Holambra, destacou a importância 

de se estabelecer claramente até onde vai a preocupação ambiental, ressaltando que a 

questão hídrica também deve ser priorizada. 

 

No que se refere às Áreas de Preservação Permanente (APAs), a Sr.ª Mariana 

informou que o tema será objeto de discussão nos próximos encontros, tendo em vista a 

necessidade de um maior aprofundamento após atualização do Macrozoneamento.  

 

A Sr.ª Maria Ligia apontou que o PDUI tem por objetivo resolver os problemas 

que os Planos Diretores não conseguem solucionar em caráter regional. Quanto ao 

Macrozoneamento, esclareceu que as discussões que estão sendo realizadas no momento 

se referem à uma “camada” do Macrozoneamento, as demais demandas serão discutidas 

em reuniões técnicas futuras.  

 

Sérgio lembrou da importância da proteção e recuperação das nascentes. Relatou 

sobre o completo êxito do Projeto de Recuperação de Nascentes realizado em Holambra, 



uma parceria da Secretaria da Agricultura do Estado e a Prefeitura Municipal de 

Holambra. 

 

O PDUI tem por objetivo orientar os municípios de modo a impedir que suas ações 

de cujo individual prejudique os objetivos regionais estabelecidos para as Regiões 

Metropolitanas. O Estatuto da Metrópole, Lei Federal nº 13.089, sancionado em 2015 e 

modificado pela Medida Provisória nº 818 de 11 de janeiro de 2018, determina que todas 

as Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas brasileiras desenvolvam até 31 de 

dezembro de 2021, seus Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs). Além 

dos conteúdos mínimos definidos na referida Lei, após sua aprovação, os Municípios que 

integram as unidades territoriais deverão compatibilizar seus Planos Diretores Municipais 

à sua completa observância.   

  

A próxima reunião da Câmara Temática do PDUI-RMC ocorrerá no dia 04/07/2018, com 

início às 9h:30min, nas instalações da AGEMCAMP. A Pauta seguirá brevemente.  

 

Nada mais a tratar, Sérgio Machado agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 

Câmara Temática de PDUI da RMC. 

 

Campinas, 18/06/2018. 

 

SÉRGIO MACHADO FERREIRA  

Assistente Técnico VI e Ouvidor / AGEMCAMP   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/wp-content/uploads/2018/01/MEDIDA-PROVIS%C3%93RIA-N%C2%BA-818-DE-11-DE-JANEIRO-DE-2018-Di%C3%A1rio-Oficial-da-Uni%C3%A3o-Imprensa-Nacional.pdf

