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Parâmetros de ocupação do solo

CABERIA EM OUTROS COMPONENTES DO P.D.

Paisagem Urbana

POLÍTICAS E AÇÕES SETORIAIS

PROPOSTA

--

Definição de centro histórico interfluvial como área de orientações especiais de crescimento, com medidas de incentivo a características sociohistóricas e paisagísticas e de inovações urbanas ou arquitetônicas contextualizadas.
Delimitado pelo rio Jundiaí entre a foz do rio Guapeva e a foz do córrego do Mato; pela avenida José do Patrocínio entre o viaduto Sperandio Pelliciari e a Ponte Torta; pelo traço da rua Atílio Vianelo, contornando à esquerda na
rua Bom Jesus de Pirapora até a rua Dora Franco e seguindo por esta até o córrego do Mato; e acompanhando este córrego até sua foz no rio Jundiaí.

--

Memoria Visual de Jundiai
"Preservar a Memória Visual e o horizonte de Jundiaí" Preservação de pontos turisticos/historicos visualmente importantes, como visao da Serra do Japi, a partir da Rodovia Dom Gabriel, proximo ao Bairro do Medeiros, entre
outros. Criar instrumento legal que preserve os "mirantes naturais" e pontos de observação que devem ser considerados como patrimonio historico/turistic , regulamentando a construção de edificações.
Criar Zonas Culturais em Jundiaí
Queremos que Jundiaí reconheça a importância da cultura e da economia criativa para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Queremos que a cidade preserve seu patrimônio histórico e sua identidade. Queremos que
os artistas possam se manter na cidade e produzir na cidade. Queremos que os ateliês, espaços e centros culturais tenham incentivos para se manter abertos e promovendo ações para o público! Queremos que valha a pena
investir em cultura! Para isso, estamos estudando casos aplicados em outras cidades do Brasil e do Mundo. Um dos exemplos é a cidade de São Paulo, que na última revisão do Plano Diretor criou os "Territórios de Interesse
Cultural e da Paisagem (TICP)" e fortaleceu as "Zonas Especial de Preservação Cultural (ZEPEC)". Também queremos debater quais incentivos fiscais e urbanísticos poderiam ser criados para estes territórios e estas zonas!
MAPEAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zuCRIQt1zXwM.kN_WxZfhkUgU
NOS AJUDE MARCANDO ESPAÇOS, ATELIÊS, CENTROS CULTURAIS E PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS
******* Um grupo de artistas, produtores culturais, ativistas e admiradores da cultura jundiaiense estão se reunindo para construir essa proposta! Tem interesse de participar? Aqui é o lugar! Comente na proposta, deixe suas
ideias e também faremos o convite para que participe dos encontros presenciais!
Revitalização do Centro de Jundiaí como espaço de cultura e lazer.
O Centro de Jundiaí sempre inspirou cultura. Nos últimos anos, os espaços culturais foram perdendo força, deixando de existir e as opções ficaram escassas. O objetivo da proposta é a revitalização do centro da cidade de Jundiaí
como espaço cultural e de lazer. - Criar um Atelier da Cidade, onde qualquer cidadão pode utilizar. Teríamos uma sala reservada para Artes Visuais, com pranchetas, mesas de luz, cavaletes, uma prensa para gravura em metal,
onde o artista poderia praticar, experimentar ou produzir suas obras, uma sala escura para revelação, etc)
Leis de incentivo a cultura em Jundiaí
Em 2008 fizemos um evento que reinvindicava uma lei que consistia em destinar um ou dois por centro da arrecadação com o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e com o IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) para um fundo de cultura. http://overdosedecultura.blogspot.com/2008/09/cultura-ou-morte-cultura-ou-morte-esses.html O governo de Jundiaí deveria criar essas leis de incentivo a cultura para viabilizar tantos
projetos culturais que não são realizados por falta de verba!
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Cultura

CENTRO DA JUVENTUDE NO COMPLEXO FEPASA
Reforma de espaço no interior do Complexo Fepasa para criação do Centro da Juventude, a exemplo do Centro Cultural da Juventude de São Paulo e de locais semelhantes nas cidades de São Caetano do Sul e São Bernanrdo do
Campo, por exemplo. São José dos Campos, referência nas ações para o segmento no Estado, está investindo cerca de R$ 12 milhões na construção de um equipamento público para os jovens da cidade. Os alunos da FATEC
(localizada no Complexo Fepasa), especialmente da área de eventos, poderão contribuir e o espaço será útil para sua formação. No local haverá: biblioteca multimídia (livros, gibis, DVDs, CDs).
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Turismo Cultural
Com o objetivo de valorizar o patrimônio cultural de Jundiaí, propomos a criação de um TURISMO CULTURAL pelo centro da cidade, orientado por historiadores e artistas. A História do centro seria contada, utilizando a
arquitetura preservada, e pequenas cenas teatrais seriam encenadas em pontos estratégicos, que ilustrariam o cotidiano do povo jundiaiense em diferentes épocas. Os textos das encenações, muito bem humorados, baseariamse em depoimentos de antigos moradores e em documentos históricos, cujas intervenções artísticas aproximariam o público da História e do patrimônio, que, para muitos, é algo distante, alheio e velho. Esse projeto estimularia
as artes, o comércio do centro, o turismo e preservaria o patrimônio da cidade. Os passeios seriam gratuitos e ocorreriam uma vez por mês, aos sábados, ou quando agendados.

--

Espaços públicos de leitura em Jundiaí
Já foi levantado aqui o problema "Livrarias abandonaram Jundiaí" http://www.cidadedemocratica.com.br/topico/671-livrarias-abandonaram-jundiai , que questiona aonde foi parar o antigo slogan de Jundiaí "a cidade que mais
lê", já que sobraram pouquíssimas livrarias na cidade. Uma das possíveis razões para isso foi a influência das livrarias virtuais. O Cineclube Consciência propõe então a discussão sobre a criação de espaços públicos de leitura, para
criarmos o hábito da leitura COM a convivência. Caso já exista algum espaço como esse, que esta proposta sirva para divulgarmos qual e onde é, e para que discutamos por que não conseguimos levar crianças, jovens e adultos
para esses espaços! Vamos descobrir quem são e se existem interessados em criar um Clube de Leitura em Jundiaí? Vamos discutir melhor este problema, e trazer propostas!
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Cinema no centro de Jundiaí!
Nas décadas de 70 e 80, os cinemas no centro de Jundiaí eram pontos de encontro. Junto a Pauliceia, clássica lanchonete da boemia e da resenha jundiaiense, os cines Marabá e Ipiranga ficavam lotados e marcaram a geração
que pôde desfrutar desses espaços. Não deve ser estritamente necessário, para assistir um filme, ter que ir ao shopping. Neste ano de 2013, um grupo de grandes jundiaienses, entre eles Henrique Parra Parra Filho, José Arnaldo
de Oliveira, Maurício Ferreira, entre outros, ajudaram a promover uma sessão no hoje estacionamento (antigo Cine Marabá). Trazer o cinema ao centro novamente, é permitir que o transeunte de rua assista um filme em
qualquer momento. Há projetos no governo federal que contemplam com projetores e verba para monitores e oficinas de cinema no espaço (http://mais.cultura.gov.br/cinemaiscultura/) para o público. O cinema seria um
instrumento de lazer e que permitiria ao cidadão oficinas gratuitas de roteiro, direção, iluminação, palestras, etc, além das projeções. Discutiremos também o que seria do espaço após a construção e inauguração, qual seria a
melhor forma de administrá-lo, se com empresas ou somente com a prefeitura. Seria bem legal para todos os amantes de cinema e todos àqueles que ainda precisam amar. Nisso seria contemplado uma cinemateca popular com
reprodução de clássicos do cinema, também. A Roberta Mangieri deu uma ótima ideia: a Sala Glória Rocha é bem pouco utilizada. Por que não revitalizar (após a aprovação) e dar nova vida ao espaço com uma sala de projeção
moderna?! É uma outra vertente que pode ser discutida no projeto.
Restauração e conservação dos patrimônio históricos de Jundiaí
A Constituição brasileira estabelece que o poder público, com a cooperação da comunidade, deve promover e proteger o "patrimônio cultural brasileiro". Uma forma de fazer isso é através do tombamento, que, de acordo com
normas legais, equivale a registrar, com o objetivo de proteger, controlar, guardar e restaurar. Todavia, o Poder Executivo de Jundiaí não está cumprindo corretamente essa norma, visto que os patrimônios estão se
deteriorando, como exemplo, a Ponte Torta, Esplanada Monte Castelo e a Biblioteca Municipal prof. Nelson Foot na região da Vila Arens, a escola Conde de Parnaíba no Centro, entre outros. A restauração e manutenção desses
lugares é de vital importância para a preservação da identidade cultural e histórica da cidade.
Necessidade que cada anexo ao Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, que são: Centro de Memória de Jundiaí e a Pinacoteca Diógenes Duarte Paes, que tenham diretores próprios. Um diretor para os três não tem funcionado, a
Pinacoteca está abandonada, não tem responsável, o Centro de Memória é outro que não tem responsável (técnico). O Museu da Cia. Paulista (ou Barão de Mauá) também não pôde depender do diretor do Complexo. Colocar
pessoas da área.
O prédio usado pelo Centro de Memória de Jundiaí, na praça dos Andradas ser designado para uso Cultural. É um prédio na lista de tombamento, local de fácil acesso pela população e próximo ao terminal central. O uso que
querem dar para a Guarda Municipal vai acabar sendo usado para distribuição da cesta básica como era feito anteriormente.
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Desapropriar o Solar do Barão e transformá-lo em MUSEU CASA, o acervo do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí que não pertence: a história, a família, a época, ser locado em outro espaço museológico a ser criado.

Organização Institucional

--

Fazer valer a lei do Compac (443) aceitando as contribuições ao longo desses 8 anos, ao Plano Diretor, que parece que houve uma interrupção. A lei é clara e precisa ser cumprida. Consultar as atas do Compac.

Organização Institucional

--

Equipamentos Comunitários

Cultura

Construir um novo teatro.
Existe um terreno vizinho ao Condomínio Novo Mundo que foi deixado para uso cultural. Existe até um projeto para implantação de um Teatro nesta área.

Instrumentos da Política Urbana

--

CRIAR O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

--

CRIAR:
- Museu do Imigrante (português, alemão, suíço, italiano e japonês) na antiga Estação da Paulista.
- Museu de Arte Contemporânea num pavilhão do Complexo FEPASA
- Museu do Índio e Afro com verba federal.
- MUSEU AZIS AB´SABER

--

Rua da Palha, Rua das Artes . O eixo dessa rua histórica no que pode ser chamado de "baixo centro" de Jundiahy abriga uma das maiores concentrações de espaços culturais da cidade, além da paisagem conservada em termos
urbanísticos e arquitetônicos. Essas características marcam toda a sua extensão. Uma das pontas é seu encontro com a rua Jules Rimet, enganosamente incluída na Vila Municipal (que foi um loteamento implantado na década de
1950/1960 do lado de cima da rua dos Bandeirantes). Trata-se obviamente de uma rua de pedestres e ciclistas, surgida antes da era do automóvel. Nesse ponto a rua da Palha (como era chamada antes mesmo da Vila Pacheco,
loteamento urbano entre a rua Torres Neves e a rua da Concórdia, presumidamente a Dr. Almeida ou a Benjamin Constant) fica embaixo do posterior viaduto Joaquim Candelário de Freitas. Ali estão a Toca do Rei, reduto de
rockabilly, e o Colégio Santa Felicidade, reduto de atividades como teatro estudantil que conserva o busto do líder ferroviário Harry Normanton no que foi a sede do poderoso Sindicato dos Ferroviários. Também ali está uma
escada de imemorial uso de pedestres para cruzar a linha do trem e alcançar a rua Paulista, na Barreira, onde ficam coisas como o antigo bar Casarini, reduto de antigos violeiros. E hoje um acesso também ao "skate park" do
Sororoca. Seguindo pela rua, cruza-se mais adiante a rua Benjamin Constant, que acessa tanto pelo lado de baixo como pelo lado de cima dois bares com mesas de bilhar. O de cima, ponto comercial há mais de 100 anos. É uma
área ainda com moradores e atividades como uma academia de esportes diversos. Mais adiante está em uma esquina triangular a sede da União dos Ferroviários Aposentados. Chega-se então a um dos centros nevrálgicos desse
eixo, formado por uma praça que abrigou um imemorial chafariz para cavalos (talvez com mais de 200 anos) em um desenho colonial que a pressão do automóvel busca destruir, pelo menos em sua platitude. É onde a rua da
Abolição cruza com a rua Prudente, recebendo também a chegada do final da rua XV de Novembro e o corte da rua Dr. Almeida. Nesse pequeno pedaço estão espaços como a Choperia Palma, a Choperia Chafariz, a Casa
Colaborativa, o Ateliê Casarão, o Ateliê Lelê da Cuca e a Escola de Música de Jundiaí. Sem falar em inúmeros ateliês particulares. Nesse eixo, pela rua da Abolição, também acontece outra antiga conexão de pedestres e ciclistas
com o outro lado dos trilhos, rumo à Vila Liberdade e Barreira, onde estão coisas como a escola de samba União da Vila ou o Botequim do Joca. Voltando para rua da Palha. Ao seguir novamente em frente, entre casas e
escritórios ainda com muitas fachadas conservadas e arborização na rua, o roteiro chega a outros lugares como o Espaço Quântico, a Mercearia Santa Isabel (em um magnífico casarão comercial do século 18, talvez) e aos fundos
da grande área da Guardinha. Na rua de cima (que é a antiga estrada velha e que na era republicana virou Marechal Deodoro) estã lugares como o Sambar, o Koko Bongo e até os fundos do Grêmio C.P. Na rua São Bento, o eixo
de corte envolve o acesso principal para o Complexo Fepasa, onde estão o Museu da Companhia Paulista, a Fatec Jundiaí e o Centro de Lazer da Melhor Idade (Celmi, da APMCP) que vem lutando pela recuperação dos trens
restantes. O trajeto segue. Na chegada na rua Dr. Torres Neves, onde sua ladeira é mais suave, estão coisas como o antigo Patinhas Bar em um conjunto também admirável de sobrados, o fantástico Sebo Jundiaí (do Maurício
Ferreira) e lojas como a Pássaro Rasta (do mestre de capoeira Jarbas Passarinho). E o acesso ao conjunto arquitetônico formado pelo Viaduto São João é suas escadas helicoidais para as plataformas da antiga estação central de
trens, também da Paulista. Novamente continuando na rua da Palha. Passando a antiga sede do Círculo Esotérico e lojas de artesanatos, chegamos ao rio Guapeva. No ponto onde está mais cheio de vida, repleto de espécies de
pássaros, em plena terceira rota pedestre que passa sobre os trilhos na Vila Graff, ao lado da foz, e segue acompanhando as águas até o ponto de ônibus da avenida Dr Cavalcanti. Mas a rua da Palha ainda não acabou. Ela
continua dentro da Vila Argos Nova, onde também há ruas anteriores à era do automóvel (como no outro extremo) e algumas com largura para pedestres e bicicletas e não para carros. Algumas casas, obviamente sem garagem,
emocionam pela simplicidade ou até pela suntuosidade de sobrados mais finos e ricos em detalhes. É o Complexo Argos que marca o fim desta jornada agradável para pedestres ou ciclistas, com sua grande lateral demarcando o
fim da rua da Palha nas casinhas laterais de sua área. Dali o trajeto tem um eixo que na esquerda conta com coisas como o Clube do Carro Antigo e na direita (neste sentido usado aqui, que pode também ser feito ao contrário) a
continuidade do parque do Guapeva, o bar do seu Zé na esquina com um ateliê no mesmo prédio e a Vila Argos Velha, que é outro encanto, ambos antes da área da Ponte Torta. Uma construção participativa desse entendimento
daria trabalho, claro. Mas é um pedaço totalmente apaixonante da velha cidade de Jundiahy, ainda ocupada sabiamente. O gosto que tenho desse pedaço na memória é de um ônibus sacudindo a traseira nas valetas do caminho,
ainda quando trajetos eram feitos usando a passagem de nível sobre a ferrovia na Abolição (e garotos adoravam sentar no último banco para quase bater a cabeça no teto). É passar pela calçada e ouvir no silêncio da tarde os
acordes dos ensaios da Orquestra Sinfônica Jovem. É voltar do carnaval no Centro e beber água no chafariz para equilibrar a sede. É lembrar dos trilhos da Sorocabana, paralelos aos da Paulista até o Sororoca, tendo ao lado um
córrego que desembocava no rio Jundiaí ao lado da antiga Fleischmann. É subir na bicicleta e percorrer essa rua inteira para encontrar os passarinhos que voltaram para as margens do Guapeva, mesmo com a continuidade da
poluição em suas águas. E, ainda mais "pirante" nas ideias, é saber que provavelmente o caminho de terra que deu origem ao que gente como Julia Heimann registrou como Rua da Palha é ainda mais antigo que a Ponte Torta, o
Grêmio, a Companhia Paulista, a Argos, Vila Pacheco ou trilhos, carros, ruas e máquinas de escrever que eram coqueluche na loja da coqueluche na loja da esquina.
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Fazer concurso para técnicos na área cultural como: museólogo, curador, arquivista, fotografo, agente cultural, bibliotecário, historiador, e arquitetos da área de patrimônio histórico.

Objetivo:
Criação de um Distrito Cultural na cidade de Jundiaí, buscando que a cidade torne-se um pólo da Economia Criativa.
Justificativa:
Algumas pesquisas realizadas em 2010 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em parceria com o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em convênio com o MinC (Ministério da Cultura), apontariam
que a cultura representa 5% da mão de obra empregada formalmente no País e quase 6% do PIB nacional. Os parâmetros levados em conta para tal medição, no entanto, geram confusão, com variação brusca dos valores
divulgados, de acordo com o que é considerado cultura em tais levantamentos.
Uma pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro entre 1985 e 1995 e publicada em 1998 pelo Ministério da Cultura é considerada, contudo, até hoje, o único trabalho consistente dedicado a mensurar a representatividade do
setor cultural no PIB nacional.
Esta pesquisa foi encomendada pelo Ministério da Cultura na ocasião e representa um marco, por, pela primeira vez, se dedicar a analisar o tema "economia da cultura". A pesquisa dava conta de que a chamada ‘economia
criativa’ respondia por 1% do PIB brasileiro. O trabalho, contudo, não abrangia todos os setores da economia criativa — deixava de fora áreas como a televisão, a de softwares, de games, de artesanato e de publicidade e
propaganda.
A pesquisa aponta ainda que a economia criativa empregava (1998) mais do que as indústrias eletroeletrônica e automobilística, setores clássicos da economia tradicional. Para cada R$ 1 milhão aplicado na economia criativa são
gerados 160 empregos diretos. Apenas para comparação, para cada R$ 1 milhão aplicados no setor da Construção Civil são gerados 65 empregos; no setor automobilístico 47 empregos diretos e na saúde pública 21 empregos
diretos.
No Brasil, atualmente, 320 mil empresas estão voltadas para a produção cultural (quase 6% do total de empresas no País). Empregam formalmente cerca de 3,7 milhões de pessoas e são responsáveis por 8,5% dos postos de
trabalho, segundo levantamento feito pelo IBGE.
A média salarial paga pelo setor é quase 44% superior a da nacional (R$1.588,42). Ainda assim, a área aguarda uma alavancagem das produções nacionais e a construção de espaços de lazer – atualmente apenas 21% das cidades
brasileiras contam com salas de teatro e apenas 9% possuem salas de cinema, segundo o instituto.
Segundo organização feita recentemente pela Secretaria da Economia Criativa, no Ministério da Cultura, o Brasil tem cinco setores criativos:
• Patrimônio (materiais e imateriais, museus e arquivos);
• Expressões culturais (artesanato, artes visuais, culturas afro, indígena e populares);
• Artes e espetáculo (dança, música, circo e teatro);
• Audiovisual, livro e literatura (cinema e vídeo, e publicações);
• Criações funcionais (moda, arquitetura, design e arte digital).
Com a recente corrente migratória para Jundiaí, novos moradores vindos de outras cidades passaram a ocupar a cidade, mas ainda mantem seus trabalhos em suas cidades de origem. Pretendemos aproveitar está corrente para
que profissionais criativos já estabelecidos na cidade possam atender ao crescimento natural da demanda por atividades culturais e também fomentar um ambiente para que novos profissionais venham se estabelecer na cidade.
Este aumento populacional pode se refletir em um maior consumo de bens culturais, criando assim um terreno fértil para que a cidade produza mais e melhor cultura.
Esta proposta está baseada em três alicerces:
1- que profissionais da Economia Criativa se estabeleçam na cidade,
2- que a produção destes profissionais ocorra na cidade e,
3- que haja o comércio desta produção cultural na cidade.
Reconhecer como sacros os espaços ocupados pelas casas de religiões de matrizes africanas.
Propostas da Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural de Jundiaí para o Plano Diretor Participativo de Jundiaí
ãodotermoPatrimôiomateriaaLei443/2008,poiaidaãoexitefdametaçãoegaparaoreoheimetodeexpreõetraiapartirdoregitroaprovadopeoCoehoMiipado
PatrimôioArtítioeCtra(COMPAC)deJdiaí.OoeitodePatrimôiotagíveétãoimportateqatootagívedadoaofatodeqeexpreõetrai,maifetaçõereigioa,fetaeqaqertipo
detradiçãopoparfazempartedaotrçãodaidetidadedaidade;

PESSOA
JURÍDICA

Propostas pela Internet

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

 Aumento da área do Polígono de Proteção do Patrimônio Histórico a fim de garantir a preservação de todo centro histórico de Jundiaí. Atualmente, a atual área consegue atender a Rua Barão de Jundiaí e a Rua do Rosário, mas
existem imóveis nas ruas XV de Novembro, Prudente de Moraes, Rangel Pestana e outras que também precisam de proteção mais rígida;
Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

- Criar uma ficha que aponte o critério a ser seguido para protocolar pedidos de tombamento, pois atualmente não existe um escopo de quais são as condições a serem avaliadas neste processo. Em cidades onde o processo de
preservação é mais longevo, é possível encontrar uma lista de critérios pré-estabelecidos para a população entender em quais imóveis cabem tombamento;
 Criar e regulamentar o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico de Jundiaí como existe em outras cidades. Este fundo teria a função de atender demandas como desapropriação, incentivos de restauro e
preservação quando necessários;
 Incluir na grade curricular da rede municipal o conceito de Educação Patrimonial. A Vila de Jundiahy foi uma das responsáveis pela formação do Estado de São Paulo e do Brasil. A história longeva da cidade registra traços de
muitas
épocas da
e ter
a consciência
de que Jundiaí
é uma
cidadede
histórica
muito
importante
as gerações
vindouras;
Propostas
Diretoria
de Patrimônio
Histórico
e Cultural
Jundiaí épara
o Plano
Diretorpara
Participativo
de Jundiaí
 Inclusão do termo Patrimônio Imaterial na Lei 443/2008, pois ainda não existe fundamentação legal para o reconhecimento de expressões culturais a partir do registro aprovado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Artístico
e Cultural (COMPAC) de Jundiaí. O conceito de Patrimônio Intangível é tão importante quanto o tangível dado ao fato de que expressões culturais, manifestações religiosas, festas e qualquer tipo de tradição popular fazem parte
da construção da identidade da cidade;

PESSOA
JURÍDICA

Propostas pela Internet

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

AmetodareadoPoígoodeProteçãodoPatrimôioHitórioafimdegaratirapreervaçãodetodoetrohitóriodeJdiaí.Atamete,aatareaoegeatederaRaBarãodeJdiaíeaRado
Rorio,maexitemimóveiaraXVdeNovembro,PrdetedeMorae,RagePetaaeotraqetambémpreiamdeproteçãomairígida;
Zoneamento Especial

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

- Criar uma ficha que aponte o critério a ser seguido para protocolar pedidos de tombamento, pois atualmente não existe um escopo de quais são as condições a serem avaliadas neste processo. Em cidades onde o processo de
preservação é mais longevo, é possível encontrar uma lista de critérios pré-estabelecidos para a população entender em quais imóveis cabem tombamento;
 Criar e regulamentar o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico de Jundiaí como existe em outras cidades. Este fundo teria a função de atender demandas como desapropriação, incentivos de restauro e
preservação quando necessários;
 Incluir na grade curricular da rede municipal o conceito de Educação Patrimonial. A Vila de Jundiahy foi uma das responsáveis pela formação do Estado de São Paulo e do Brasil. A história longeva da cidade registra traços de
muitas
épocas da
e ter
a consciência
de que Jundiaí
é uma
cidadede
histórica
muito
importante
as gerações
vindouras;
Propostas
Diretoria
de Patrimônio
Histórico
e Cultural
Jundiaí épara
o Plano
Diretorpara
Participativo
de Jundiaí
 Inclusão do termo Patrimônio Imaterial na Lei 443/2008, pois ainda não existe fundamentação legal para o reconhecimento de expressões culturais a partir do registro aprovado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Artístico
e Cultural (COMPAC) de Jundiaí. O conceito de Patrimônio Intangível é tão importante quanto o tangível dado ao fato de que expressões culturais, manifestações religiosas, festas e qualquer tipo de tradição popular fazem parte
da construção da identidade da cidade;

PESSOA
JURÍDICA

Propostas pela Internet

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Instrumentos da Política Urbana

--

 Aumento da área do Polígono de Proteção do Patrimônio Histórico a fim de garantir a preservação de todo centro histórico de Jundiaí. Atualmente, a atual área consegue atender a Rua Barão de Jundiaí e a Rua do Rosário, mas
existem imóveis nas ruas XV de Novembro, Prudente de Moraes, Rangel Pestana e outras que também precisam de proteção mais rígida;
 Criar uma ficha que aponte o critério a ser seguido para protocolar pedidos de tombamento, pois atualmente não existe um escopo de quais são as condições a serem avaliadas neste processo. Em cidades onde o processo de
preservação é mais longevo, é possível encontrar uma lista de critérios pré-estabelecidos para a população entender em quais imóveis cabem tombamento;
CriareregametarodoMiipadePreervaçãodoPatrimôioHitóriodeJdiaíomoexiteemotraidade.Etefdoteriaafçãodeatederdemadaomodeapropriação,ietivode
retaroepreervaçãoqadoeerio;
 Incluir na grade curricular da rede municipal o conceito de Educação Patrimonial. A Vila de Jundiahy foi uma das responsáveis pela formação do Estado de São Paulo e do Brasil. A história longeva da cidade registra traços de
muitas
épocas da
e ter
a consciência
de que Jundiaí
é uma
cidadede
histórica
muito
importante
as gerações
vindouras;
Propostas
Diretoria
de Patrimônio
Histórico
e Cultural
Jundiaí épara
o Plano
Diretorpara
Participativo
de Jundiaí
 Inclusão do termo Patrimônio Imaterial na Lei 443/2008, pois ainda não existe fundamentação legal para o reconhecimento de expressões culturais a partir do registro aprovado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Artístico
e Cultural (COMPAC) de Jundiaí. O conceito de Patrimônio Intangível é tão importante quanto o tangível dado ao fato de que expressões culturais, manifestações religiosas, festas e qualquer tipo de tradição popular fazem parte
da construção da identidade da cidade;

PESSOA
JURÍDICA

Propostas pela Internet

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

 Aumento da área do Polígono de Proteção do Patrimônio Histórico a fim de garantir a preservação de todo centro histórico de Jundiaí. Atualmente, a atual área consegue atender a Rua Barão de Jundiaí e a Rua do Rosário, mas
existem imóveis nas ruas XV de Novembro, Prudente de Moraes, Rangel Pestana e outras que também precisam de proteção mais rígida;
Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

Educação
 Criar uma ficha que aponte o critério a ser seguido para protocolar pedidos de tombamento, pois atualmente não existe um escopo de quais são as condições a serem avaliadas neste processo. Em cidades onde o processo de
preservação é mais longevo, é possível encontrar uma lista de critérios pré-estabelecidos para a população entender em quais imóveis cabem tombamento;
 Criar e regulamentar o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico de Jundiaí como existe em outras cidades. Este fundo teria a função de atender demandas como desapropriação, incentivos de restauro e
preservação quando necessários;

PESSOA
FÍSICA
PESSOA
FÍSICA

Propostas pela Internet
Propostas pela Internet

1º FÓRUM

1º FÓRUM DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

1º FÓRUM

1º FÓRUM DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

1º FÓRUM

1º FÓRUM DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

1º FÓRUM

1º FÓRUM DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

1º FÓRUM

1º FÓRUM DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

1º FÓRUM

1º FÓRUM DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;
2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;
2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;
2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;
2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;
2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;
2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

Paisagem Urbana

--

Zoneamento Especial

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

Zoneamento Urbano

Zoneamento Especial

--

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

Instrumentos da Política Urbana

--

Instrumentos da Política Urbana

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

Instrumentos da Política Urbana

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

iragraderriardaredemiipaooeitodeEdaçãoPatrimoia.AViadeJdiahyfoimadarepoveipeaformaçãodoEtadodeSãoPaoedoBrai.Ahitóriaogevadaidaderegitra
traçodemitaépoaeteraoiêiadeqeJdiaíémaidadehitóriaémitoimportateparaageraçõevidora;
Estudo e valorização do conceito urbanístico original de "largos" (como sendo mais do uma praça, o conjunto formado por esta e mais as calçadas, a rua e as fachadas de toda uma área assim chamada) reconhecidos como
patrimônio da cidade não apenas no centro histórico mas projetando para o futuro.
Rever a legislação que trata do patrimônio histórico e mapear o polígono histórico
Manter a ocupação cultural do polígono
Ampliação do polígono histórico e cultural do centro da cidade, com a inclusão da Av. dos Ferroviários, 9 de Julho, tendo a um estremo o Cemitério Nossa Senhora do Desterro e a outro extremo uma sequência de quatro ruas:
Messina, Pitangueiras, trechos da Odil e J. J. Rodrigues e, por fim, Barão do Rio Branco.
Criação de Zonas Culturais na cidade com incentivos fiscais para que os empreendedores da economia criativa se estabeleçam e produzam nestas areas. Parcerias com as escolas e entidades públicas esportivas para a ocupação e
criação de atividades esportivas em prédios ociosos e sub-utilizados da cidade.
Preservação e acesso da população ao patrimônio artístico e cultural. Proposta: criação do fundo municipal de proteção e conservação do patrimônio histórico, artístico e cultural. Promoção de ações educativas envolvendo o
sistema de educação municipal, e, voltados para a população em geral.
Política de incentivo financeiro e técnico, para preservar o patrimônio material e imaterial de Jundiaí.
Criação de um território de interesse cultural no centro (limites: Ponte Torta - Cemitério / Complexo FEPASA - Rua Barão de Jundiaí) para incentivar a instalação e produção da Industria Criativa, com objetivo de revitalizar o
Centro e fomentar a Cultura.
Patrimônio Histórico e Cultural. Ampliar a área de interesse público do Patrimônio Histórico e cultural da cidade abrangendo do Complexo Fepasa à Praça da Bandeira, e da Igreja da Vila Arens à Ponte de Campinas, além de
outros setores de interesse do município. Promover levantamento dos bens culturais materiais e imateriais para proteção, promoção e recuperação dos mesmos, seguindo critérios técnicos específicos. Capacitação para atuação
efetiva do Conelho e gestores.
Objetivo Criar um corredor cultural entre a Esplanada Monte Castelo e o Mosteiro de São Bento, estimulando a criação de espaços de confluências na região central para a fomentação cultural, a preservação da memória com a
valorização da historicidade e a democratização dos espaços centrais, auxiliando na revitalização da região. Justificativa Jundiaí, atualmente, é um importante pólo econômico no contexto nacional. A cidade foi uma das portas da
ocupação do interior brasileiro, a partir do século XVII, e também teve destacada participação no processo da inserção do Brasil no capitalismo mundial no século XIX, com a produção de café e a implantação das ferrovias. Assim,
grupos indígenas, escravos africanos, imigrantes europeus e, nas últimas décadas, populações de outras regiões do país construíram (e constroem) cotidianamente a história da cidade. Nos dias atuais o centro da cidade é
sobretudo um espaço de passagem, circunstância presente em crescimento urbanístico, sem planejamento e políticas publicas das cidades brasileiras, . No entanto a criação do corredor cultural transforma os espaços centrais em
locais de convivência e produção cultural, promovendo a apropriação dos espaços publicos e fomentando a livre circulação das ideias.

Zoneamento Especial

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Zoneamento Urbano

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

CIDADONOS

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

CIDADONOS

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

Para o Poder público articular uma ação com a sociedade civil que possa pensar maneiras de financiamento para o restauro do Complexo Fepasa. Proposta completa:
http://submersonasentrelinhas.blogspot.com.br/2015/05/mutirao-pelo-complexo-fepasa.html Sendo as ações: - Destinar 60% das contrapartidas obtidas no EIV (Estudos de Impacto de Vizinhança) de toda a zona central e
bairros próximos como Ponte São João, Vila Arens e outros para restauro da estrutura

CIDADONOS

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

Em uma visita com a escola em que trabalho, percebemos o quanto o Museu Ferroviário está abandonado, e seu acervo correndo riscos de danos irreversíveis. Os guias, apesar da boa vontade, não são especializados, e
transmitem as informações porque eles mesmo as buscam, pois em sua maioria são profissionais afastados por motivos de saúde. Infelizmente, isso mostra que a prefeitura tem deixado de lado a importância de se preservar estes
espaços, levando gente interessada e especializada em mantê-los e renová-los, transmitindo sua importância para os que os visitam. Isso vale também para os demais museus, muitas vezes são negligenciados e esquecidos,
colocando em risco a manutenção e preservação da memória da cidade. Sugiro que sejam colocados nestes lugares profissionais especializados, em educação e em preservação de acervos, para que o espaço seja mais valorizado.

--

Como cidadão e conselheiro do COMPAC (Conselho Municipal do Patrimônio Cultural), proponho a utilização de instrumentos fiscais e urbanísticos para viabilizar, de forma eficiente, a preservação e a conservação dos imóveis
integrantes do polígono histórico da cidade, bem como todos aqueles tombados, não importando a área. Todos sabemos que o maior entrave à preservação dos imóveis históricos é a ausência de atrativos econômicos diante da
exploração imobiliária, incluindo a demolição para uso de meros estacionamentos comerciais, fomentando duas feridas: na memória histórica e cultural, e na cidade pelos vazios urbanos. Na parte urbanística, sugiro a utilização
do instrumento ?outorga onerosa?, pela qual o imóvel histórico poderia funcionar como crédito para aumentar o potencial construtivo em outra área, assim permitida na legislação urbanística, com viabilidade técnica para tanto.
A Outorga Onerosa do Direito de Construir, também conhecida como ?solo criado?, refere-se à concessão emitida pelo Município para que o proprietário de um imóvel edifique acima do limite estabelecido pelo coeficiente de
aproveitamento básico, mediante contrapartida financeira ou em terras a ser prestada pelo beneficiário. Ou seja, para um empreendedor construir acima dos limites legais permitidos, em área assim permitida na lei de plano de
diretor (com estrutura e potencial construtivo para tanto), ele deve custear preservação e/ou doação de imóvel histórico para a municipalidade. Por exemplo, supondo-se que um empreendedor ?X? queira construir um edifício
em determinada área ?Y?, cujo potencial construtivo seria de 6 andares, mas que, no próprio zoneamento da lei, consta possibilidade de utilização de outorga onerosa para construir 8 andares (+2 andares)
União de atores estatais, comunitários e privados na criação de um espaço onde possam estar acessíveis as cópias de partituras, filmes, discos, CDs, vídeos, fotografias, panfletos e publicações produzidas em Jundiaí ao longo de
sua história até o presente. Esse material está espalhado com familiares, amigos e iniciativas voluntárias na comunidade. Com a atual tecnologia, a copiagem é um processo relativamente rápido e que não exige a doação direta
do material. O espaço para o MIS Jundiaí, obviamente, seria buscado no centro histórico da cidade e poderia incluir espaço para divulgação ou até venda de materiais relativos a seus ícones ou de até de artistas em atividade,
assim como cópias dos materiais armazenados ali desde que fossem liberados por seus responsáveis..

CIDADONOS

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Instrumentos da Política Urbana

CIDADONOS

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Equipamentos Comunitários

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

CIDADONOS

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Instrumentos da Política Urbana

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

Criar um serviço público administrado pela Prefeitura Municipal que possa amparar as pessoas que tem interesse em manter e restaurar as obras arquitetônicas que tem interesse histórico e cultural ao município.
A proposta consiste numa restauração das antigas locomotivas da estrada de ferro que se encontram hojeem estado de semi-abandono ao longo dos velhos prédios da Companhia Paulista da Estrada de Ferro. Essas máquinas
estão fortemente ligadas com o passado não apenas da cidade (devido ao crescimento que a estrada de ferro proporcionou) de grande parte das famílias da Jundiaí, já que inúmeros ancestrais das mesmas trabalharam na
ferrovia. E uma maneira de manter viva uma parte da história da cidade e de seus habitantes.
Com a correria do dia a dia as pessoas acabam deixando de lado um importante aspecto de nossa cidade:sua história, ou seja, como ela se tornou essa grande cidade em que vivemos hoje. Essa proposta visa informar as pessoas
através de um passeio pela cidade de jundiaí para visitar alguns de seus pontos históricos, que as vezes durante nosso cotidiano passamos por eles despercebidos ou até sem saber a importância que ele teve para nossa cidade.O
giro histórico e cultural seria organizado pela secretaria de cultura e consistiria na visitação dos principais pontos históricos de jundiaí na companhia de um guia que explicaria o que representa cada marco e qual foi sua
participação na história de jundiaí.

CIDADONOS

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

CIDADONOS

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

CIDADONOS

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Canais de Participação Social

--

Fomentar a produção de programas para TV, criando espaços na grade da TVE Jundiaí para pequenas produtoras de TV, vídeo e audiovisual.

CIDADONOS

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

``Essa ação tem por objetivo justamente chamar a atenção e mostrarmos que o tempo derrubará o prédio e a ferrugem acabará com os trens. Seja ele tombado ou não. Irmos até lá, fazer fotos, mobilizar as pessoas e pedir
restauração (feita por restauradores, é claro) é totalmente válido para que um projeto de restauração saia do papel e vire realidade´´ - Blog Jovem Jundiaiense https://www.facebook.com/events/383951045128121/

PESSOA
FÍSICA

Processos Protocolados Prefeitura de Jundiaí
Processos Protocolados Prefeitura de Jundiaí

2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;
2- Proteção, Promoção e Recuperação de Bens Imóveis de Interesse Histórico Cultural e
Iniciativas Culturais;

Cultura / Tombamento / Bens Imóveis / Bens Imateriais

--

Patrimônio Histórico e Cultural - Beco do Pelourinho

Zoneamento Especial

--

Polígono de Tombamento

