CONVITE
Prezados Senhores:
A Agemcamp em parceria com a Emplasa e com as Câmaras Técnicas do Conselho de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, vêm elaborando o Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI/RMC.
Um dos eixos fundamentais para o desenvolvimento da região é o desenvolvimento econômico,
razão pela qual reuniremos os representantes municipais afetos ao assunto para debatermos e
aprofundarmos as propostas formuladas até o presente momento para o Plano.
Entendemos que este é o momento para debater sobre os obstáculos e oportunidades da RMC
relativas ao desenvolvimento econômico, naquilo que diz respeito ao âmbito de atuação do PDUI.
Será oportuno também conhecer experiências exitosas dos municípios que possam ser estendidas em
âmbito regional (considerando os focos e a escala do Plano)
Tendo em vista a relevância do tema, contamos com a presença e participação ativa das
representações municipais.
Atenciosamente
Agemcamp

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Data: 26/02/2019

Início: 9h30min

AGEMCAMP-CATI–Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral
PAUTA

I - Expediente:
1. Informes gerais
II - Ordem do dia:
1. “Desenvolvimento Econômico – Diretrizes e Propostas para o PDUI RMC”,
apresentação por técnicos da Emplasa.
Objetivo: Contribuições referentes à promoção e perspectivas do Desenvolvimento
Econômico da RMC;
2. Calendário Anual;(próxima reunião)
3. Análise das Temáticas a serem debatidas; (próxima reunião)
4. Outros.
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I - Expediente:
1. Informes gerais
Sérgio Machado agradeceu as presenças, dando por iniciada reunião da Câmara Temática
de Desenvolvimento Econômico da RMC.
A Sra. Maria Ligia, da Emplasa, destacou que o PDUI é baseado no Estatuto da Metrópole,
e que todos os documentos de trabalho, bem como os materiais elaborados pela Emplasa
e UNICAMP, estão disponíveis na Plataforma Digital do Plano.

Link para o Estatuto da Metrópole:

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm).
Link para a Plataforma do PDUI: (https://www.pdui.sp.gov.br/rmc/)

A Plataforma do PDUI estará aberta para o recebimento de propostas quinze dias antes do
início das Audiências Públicas, as quais serão utilizadas como base de discussão para o
Caderno Preliminar de Propostas, elaborado pela EMPLASA.

II - Ordem do dia:
1. “Desenvolvimento Econômico – Diretrizes e Propostas para o PDUI RMC”, apresentação
por técnicos da Emplasa.

.

Nesse sentido, cabe destacar os seguintes pontos:
•

As áreas destinadas ao desenvolvimento econômico tiveram como base áreas já
demarcadas como zonas de desenvolvimento nos Planos Diretores Municipais;

•

O sistema viário de interesse metropolitano utilizado foi elaborado pela EMTU;

•

A Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico deverá contribuir com o PDUI,
analisando as referidas áreas definidas como áreas de expansão para o
desenvolvimento. Caso necessário, poderá propor novas áreas de expansão;

•

Sérgio Machado destacou que a elaboração do Plano contou com participação do
NEPO e do Instituto de Economia, ambos da UNICAMP. Os estudos
socioeconômicos

apresentam

projeções

sobre

as

tendências

da

Região

Metropolitana de Campinas até 2030.
•

Além da Plataforma do PDUI, o Plano conta com um Sistema de Informações
Metropolitanas (SIM), disponibilizado pela Emplasa, onde é possível sobrepor às
informações dos mapas.

•

Os setores que elaboraram propostas específicas: Mineração e Turismo.

As Principais Questões Discutidas foram:
▪

Carência de profissionais de nível intermediário: dificuldade em encontrar
profissionais com qualificação técnica;

▪

Como manter a renda dos produtores rurais, por meio da inovação, diante de um
mercado

competitivo,

contribuindo

para

inserção

dessas

áreas

no

macrozoneamento;
▪

Áreas de desenvolvimento municipais;

▪

Transposições e problemas de circulação;

▪

Barragem do Salto Grande: não tem estudo ainda, o que dificulta sua inclusão, de
forma precisa, na elaboração do Plano.

▪

A Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico, de acordo com o deliberado
pela mesma, desempenhará o papel de instância metropolitana encarregada de
acompanhar, propor e validar as diretrizes relativas à Área Estratégica para Ação
Metropolitana (AEAM) - Polos de Desenvolvimento, uma das estruturas
componentes do Ordenamento Territorial do PDUI RMC, ainda em elaboração.

▪

Foi constituído um grupo para estudar e propor iniciativas regionais para o
incremento e valorização de atividades nas áreas rurais, especialmente agrícolas e
voltadas ao turismo, para o PDUI da RMC. A participação no grupo é voluntária a
aberta a novos integrantes. Inicialmente, conta com o apoio dos senhores Cláudio
Quércia (Campinas), Luciano Dalto Godói (Pedreira) e de Luis Gustavo Previtali
(Valinhos).

A Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico foi convidada a participar da Câmara
Temática do PDUI-RMC que ocorrerá no dia 27.02.2019, com início às 9h:30, na sede
AGEMCAMP.

Nada mais a tratar, Sérgio Machado agradeceu as presenças e deu por encerrada a
Reunião da Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico da RMC.

Campinas, 26 de fevereiro de 2019.

Sérgio Machado Ferreira
AGEMCAMP

