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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Campinas realizou a revisão do seu Plano Diretor com o objetivo
de repensar a cidade de forma participativa e planejar o seu crescimento ordenadamente,
num processo permanente de construção e avaliação de ações, buscando garantir uma
cidade sustentável, acessível e justa para todos.
Como preconiza o Ministério das Cidades “Todos os cidadãos estão habilitados a participar do
planejamento de sua cidade e podem intervir na realidade de seu município. Para que essa
capacidade saia do plano virtual ou potencial e concretize-se na forma de ação participativa, os
processos de elaborar planos e projetos têm de prever métodos e passos que todos os cidadãos
compreendam com clareza, em todos os municípios. Garantir – de fato, possibilitar – que os
diferentes segmentos da sociedade participem nas atividades de planejar e gerir as políticas urbanas
e territoriais é um grande desafio. (…) A atividade de construir e elaborar o Plano Diretor é também
uma oportunidade para estabelecer um processo permanente de construir políticas, de avaliar ações
e de corrigir rumos.”

O processo participativo tem como principal objetivo conhecer os anseios da população e
entender quais os assuntos que mais afetam o dia a dia dos habitantes de Campinas.
Também é a oportunidade de repensar o planejamento urbano em conjunto com a
sociedade, obtendo dos munícipes o conhecimento das peculiaridades de cada região,
fortalecendo as decisões e propostas do Poder Público sobre a gestão do território.
O público-alvo do processo foi toda a população de Campinas, destacando-se as entidades
de classe, sindicatos, sociedade civil organizada e associações de moradores.
A SEPLAN estabeleceu seis temas estruturais que nortearam as discussões de questões
fundamentais para o processo participativo de revisão do Plano Diretor, quais sejam:
1. Ordenamento Territorial – planejamento e controle de uso, parcelamento e ocupação do
solo;
2. Mobilidade – políticas de transporte e circulação que visam o acesso amplo e democrático
ao espaço urbano;
3. Habitação – moradia digna e acesso à terra urbanizada para habitação de interesse
social;
4. Meio Ambiente – proteção e recuperação das áreas degradadas e áreas de preservação;
5. Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Científico – fortalecimento e consolidação
das atividades produtivas, tecnológicas e científicas do município;
6. Inserção Metropolitana – planejamento e ações integradas para equacionar problemas
comuns à Região Metropolitana de Campinas.
A participação popular na fase de levantamento de dados e diagnósticos para a revisão do
Plano Diretor, contou com as etapas de “Divulgação e Sensibilização” e “Oficinas

6

Participativas de Leitura Comunitária”.
Na etapa de Divulgação e Sensibilização foram realizados seminários, criação de site e o
concurso “Plano Diretor nas Escolas – Olhar a Cidade”.
Já a etapa de Oficinas Participativas de Leitura Comunitária foi realizada em duas rodadas:
1.1 Capacitação/Escuta Inicial;
2.1 Diagnóstico Comunitário.

A metodologia de cada etapa será explicada seguir. Ao final do texto constam os dados
sistematizados obtidos através do site e das oficinas.
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Capítulo 2 - METODOLOGIA:

1 - Divulgação e Sensibilização
1.1 A divulgação dos eventos relacionados ao Plano Diretor ocorreu através de afixação de
banners e cartazes pela cidade, anúncios em jornal de grande circulação, publicação no
Diário Oficial do Município, além de e-mail para membros da lista “ajude-a-pensar”, dos
Conselhos Municipais, da Câmara Municipal e do Ministério Público. Foram produzidos
panfletos de divulgação deixados em áreas de grande circulação de pessoas, tais como
postos de saúde, Porta Aberta, ARs, além da fixação de cartazes em ônibus do sistema de
transporte

municipal.

Também

foi

disponibilizada

agenda

de

eventos

no

site

www.planodiretor.campinas.sp.gov.br.
Veja no Anexo 1 todos os folders, banners e demais materiais de divulgação dos eventos.

1.2 A sensibilização ocorreu através de seminários realizados pela Prefeitura, abordando
temas pertinentes ao planejamento urbano. O objetivo foi instigar os participantes a se
envolverem no processo de revisão do Plano Diretor e estimular discussões para contribuir
na elaboração do diagnóstico e das propostas. O concurso escolar, que será detalhado
neste texto, também foi uma forma de instigar a população a se interessar e participar desse
processo.
Foram realizados 3 Seminários, que serão detalhados no capítulo 3.
2. Oficinas Participativas de Leitura Comunitária
As oficinas participativas de leitura comunitária foram divididas em duas etapas: Escuta
Inicial e Capacitação e Diagnóstico Comunitário.
2.1 Oficinas Participativas - Capacitação/Escuta Inicial:
Com o objetivo de capacitar a população para uma discussão sobre os problemas e
potencialidades de Campinas e a elaboração de propostas para a “Campinas que
queremos”, foram realizadas cinco Oficinas de Capacitação/ Escuta Inicial, uma em cada
região da cidade. Foi realizada uma oficina extra na região do Aeroporto de Viracopos, a
pedido da população local.

A divulgação dos eventos foi feita através de faixas afixadas nas principais vias da região
onde foram localizadas as oficinas, afixação de cartazes nos ônibus municipais, distribuição
de panfletos para a população com o auxílio da equipe do Orçamento Participativo, bem
como distribuição de panfletos nos postos de saúde e Porta Aberta. Também foi feito um
pedido de divulgação a todos os presidentes de Conselhos e comunicado para todas as
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pessoas cadastradas na lista “ajude-a-pensar” da SEPLAN, além de publicação da agenda
de eventos no site do plano Diretor de Campinas e no Diário Oficial do Município.
Metodologia
1.

Recepção dos participantes - preenchimento de lista de presença, distribuição da
Cartilha do Plano Diretor, entrega de enquete com questionário sobre problemas e
qualidades de Campinas a ser preenchido durante a oficina, entrega de formulários para
sugestões escritas;

2.

Abertura da Oficina – realizada pelo Secretário de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano em conjunto com a Coordenadora Técnica da Revisão do Plano Diretor com
explanação geral sobre a importância do Plano Diretor e do processo participativo;

3.

Projeção de vídeo sobre o Estatuto da Cidade, gentilmente cedido pelo Instituto Polis,
que aborda sucintamente como o Estatuto da Cidade pode auxiliar no planejamento e
na gestão dos municípios;

4.

Apresentação de slides explicando o que é o Plano Diretor, os principais objetivos da
revisão do Plano Diretor, dados básicos sobre o Estatuto das Cidades e os principais
instrumentos de planejamento e gestão participativa;

5.

Escuta Inicial – abertura da palavra para que os presentes apresentassem suas
expectativas quanto à revisão do Plano Diretor, além de apontarem problemas e
potencialidades do território e propostas de melhoria para a cidade, sempre fazendo
referência aos seis temas estruturais. Também houve o recebimento dos formulários de
sugestões escritas.

6.

Encerramento da Oficina.

2.2 Oficinas Participativas - Diagnóstico Comunitário
O objetivo das Oficinas de Diagnóstico Comunitário foi a discussão conjunta entre poder
público municipal e sociedade sobre a “cidade que temos” e a visão da comunidade para a
“cidade que queremos”.
Os dados obtidos na “Escuta Inicial” foram sistematizados em planilhas e mapeados nas
cinco regiões de Campinas. A partir desses dados, os participantes foram convidados a
complementar as potencialidades e problemas por tema estrutural, e na sequencia, traçar o
“mapa de cenário futuro”, propondo soluções para os problemas apontados, ou sugerindo
áreas potenciais para construção de parques, ciclovias, equipamentos de cultura, lazer,
dentre outros.
A divulgação foi feita através de faixas afixadas nas principais vias da região onde foram
localizadas as oficinas, afixação de cartazes nos ônibus municipais, distribuição de panfletos
para a população, bem como distribuição de panfletos nos postos de saúde, CEPAT e Porta
Aberta. Também foi feito um pedido de divulgação a todos os presidentes de Conselhos e
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comunicado para todas as pessoas cadastradas na lista “ajude-a-pensar” da SEPLAN, além
de publicação da agenda de eventos no site do plano Diretor de Campinas e no Diário
Oficial do Município.
Metodologia:
•

Identificação dos participantes, preenchimento de lista de presença e distribuição da
Cartilha do Plano Diretor;

•

Abertura da Oficina – realizada pelo Secretário de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano/ Diretora de Planejamento com explanação geral sobre a importância do
Plano Diretor e do processo participativo;

•

Apresentação de slides explicando o que é o Plano Diretor e os principais
instrumentos de planejamento e gestão participativa, devolutiva da Escuta Inicial e
apresentação da metodologia da reunião e dos dados que servirão de base para a
dinâmica proposta;

•

Divisão dos participantes em grupos de trabalho e eleição de um relator entre os
mesmos com função de sistematizar o resultado das discussões. A moderação do
grupo e apoio técnico foi realizado por técnicos da SEPLAN;

•

Distribuição do kit de trabalho contendo mapa de suporte, acetato, adesivos, canetas
hidrográficas e formulário da relatoria;

•

Construção do Mapa de Diagnóstico Comunitário, a partir da condução do
moderador, abordando os 6 Temas Estruturais onde os participantes deveríam
complementar a “Escuta Inicial” indicando problemas e potencialidades não
levantados naquela etapa, enquanto o relator sistematiza no formulário as questões
abordadas pelo grupo;

•

Construção do cenário futuro, através de mapa desenhado numa folha de acetato,
sobreposta ao mapa “Mapa de Diagnóstico Comunitário”.

•

Reagrupamento dos participantes e apresentação dos relatórios e mapas dos
grupos;

•

Encerramento da Oficina.
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Capítulo 3 – RESULTADOS:

1 – Sensibilização:

1.1. Seminário de Abertura
A abertura oficial do processo de revisão do Plano Diretor se deu com a realização do
seminário “Novo Plano Diretor Estratégico – Reflexões e
Críticas”, no dia 10 de dezembro de 2014, no Salão Vermelho
do Paço Municipal, marcando o início do processo de
debates com a população.
O Seminário contou com a presença de especialistas em
planejamento urbano discutindo questões atuais com foco no
plano. O público presente foi de 150 pessoas.
1.2. Segundo Seminário
O segundo seminário “Perspectivas do Planejamento Urbano e Articulação da Legislação”,
ocorrido dia 27 de maio de 2015, se propôs a debater os
dilemas do planejamento urbano e articulação entre o Plano
Diretor e as demais leis urbanísticas existentes. Contou com
a presença de especialistas no assunto e gerou um debate,
envolvendo questões ambientais, o dilema entre cidade
compacta e desejos de ampliação de perímetro urbano,
além do processo participativo no Plano Diretor. O público presente foi de 200 pessoas.
1.3. Terceiro Seminário
O terceiro seminário, “Campinas + 20”, ocorrido no dia 28 de julho de 2015, reuniu mais de
300 pessoas entre empresários, representantes de entidades
de classe, secretários municipais, técnicos da Prefeitura e
demais interessados no tema. O evento foi aberto com a
entrega dos prêmios do Primeiro Concurso de Desenho e
Fotografia “Plano Diretor na Escola – Olhar a Cidade” aos
alunos da Rede Municipal de Ensino.
O debate abordou quatro dos temas estruturais previstos no plano de trabalho – Habitação,
Meio Ambiente, Ordenamento Territorial e Mobilidade Urbana, e contou com a presença de
profissionais que apresentaram estudos de caso relacionados aos temas.
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1.4. Site do Plano Diretor
A prefeitura criou o site planodiretor.campinas.sp.gov.br para disponibilizar à população as
informações sobre a revisão do Plano Diretor. Nesse site constam a agenda atualizada do
processo de revisão, os documentos, material técnico, apresentações realizadas em
eventos e outras informações pertinentes.
Também foi disponibilizado um canal de participação on line para que os cidadãos
pudessem contribuir norteados pelos seis temas estruturais. As contribuições foram
recebidas de maio a outubro de 2015.
Foram aproximadamente 180 contribuições. A preocupação com o atual processo de
urbanização, a ocupação desordenada do território e a degradação do meio ambiente foram
apontadas com frequência nas contribuições, sempre com a demanda pelo desenvolvimento
urbano sustentável. As abordagens foram das mais variadas: das ocupações irregulares em
áreas de preservação permanente e implantação de loteamentos na APA de Sousas, a
sugestões de programas de incentivo a bairros e edificações sustentáveis e oferta de
modais de transporte menos poluentes. Como podemos observar no gráfico abaixo,
Ordenamento Territorial, Meio Ambiente e Mobilidade e Transporte foram os temas mais
abordados pela sociedade neste canal de participação.
Gráfico: Número de sugestões obtidas no site por tema

Ordenamento Territorial

- Foram 59 as pessoas que contribuíram neste tema, onde

destacam-se os conflitos em relação ao espraiamento urbano (cidade dispersa) e os vazios
próximos à área central, com potencial de adensamento. As potencialidades mais
reconhecidas são em relação à diversificação de usos (com incentivo à habitação na área
central e mais comércios e serviços na periferia, estimulando e fortalecendo outras
centralidades). Dentre os problemas apontados estão a carência de equipamentos públicos
(saúde, educação, lazer e cultura) e áreas verdes, a segregação sócio-espacial e questões
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de mobilidade urbana. Quanto às sugestões recebidas, diversas delas dizem respeito à
necessidade de se conter a dispersão urbana, mantendo o perímetro urbano atual, enquanto
outras apontam o desejo de ampliação do perímetro. Outras sugestões de destaque são
quanto às alterações de zoneamento com estímulo ao uso misto - com equacionamento das
incomodidades, o incentivo à ocupação de vazios próximos à área central e a ampliação da
oferta de equipamentos públicos e áreas verdes.
Gráfico 2: Contribuições sobre o tema Ordenamento Territorial no site

Mobilidade e Transporte - 48 participantes contribuíram neste tema. Os principais conflitos
apontados foram em relação à política atual que privilegia e estimula o automóvel em
detrimento do transporte público, a carência de modais para transporte de passageiros, a
saturação do trânsito e a inadequação da circulação de pedestres e ciclistas na área central.
As potencialidades mais apontadas foram em relação à infraestrutura ferroviária existente
(tanto os leitos férreos ativos quanto os desativados) e a topografia favorável à circulação
por meio de bicicletas. Os principais problemas apontados foram o desperdício de tempo
nos deslocamentos intramunicipais por condições

insatisfatórias do transporte coletivo

(desconforto e sistema radiocêntrico que exige o transbordo na área central), aumento dos
automóveis no centro e carência de outros modais de transporte. A falta de investimento na
infraestrutura viária (construção de viadutos, túneis, melhoria da pavimentação e sinalização
para redução dos principais gargalos viários) e as más condições dos passeios públicos
(que dificultam a circulação dos pedestres) também se destacaram. Dentre o grande número
de sugestões recebidas, evidenciam-se a necessidade do município implantar mais ciclovias
e bicicletários (inclusive integrados aos terminais de ônibus), ampliar e melhorar os passeios
públicos, melhorar o sistema de transporte de passageiros (conforto, itinerários, integração
etc.), ofertar outros modais especialmente sobre trilhos e requalificar a área central (priorizar
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pedestres, oferecer um transporte de passageiros mais amigável – VLT, bonde ou microônibus e reduzir a circulação de automóveis).
Gráfico 3: Contribuições sobre o tema Mobilidade e Transporte no site

Habitação - 17 participantes contribuíram com respeito à Habitação, onde os conflitos entre
a ocupação urbana por residências (tanto de baixa renda quanto das classes mais
abastadas) e a degradação do meio ambiente foram apontados com frequência, além da
abordagem de problemas decorrentes da irregularidade fundiária e da necessidade de
estímulo à implantação de novos empreendimentos de habitação de interesse social (EHIS).
As potencialidades apontadas foram em relação à infraestrutura da área central, que
comporta o aumento de densidade populacional e os programas de governo federal de
incentivo à implantação de HIS. Os principais problemas elencados são decorrentes da
ocupação irregular e/ou desordenada do território, gerando carência de infraestrutura
urbana, de equipamentos públicos, degradação ambiental e problemas de segurança
pública. Como desafios estão a regularização fundiária, com suprimento de infraestrutura
urbana nas antigas ocupações, a melhoria da qualidade dos projetos de HIS e a revisão dos
critérios da COHAB para seleção das famílias contempladas em programas habitacionais.
Dentre as sugestões destacam-se o incentivo fiscal à implantação de bairros e construções
sustentáveis, a ampliação da oferta da HIS no município (incluindo a utilização de imóveis
abandonados e a implementação de instrumentos urbanísticos para incentivar HIS na área
central), o fortalecimento de novas cooperativas habitacionais, a promoção de concursos
públicos para desenvolvimento de projetos de HIS e políticas integradas de planejamento
familiar, saúde e educação ambiental entre outros.
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Gráfico 4: Contribuições sobre o tema Habitação no site

Meio Ambiente - 40 pessoas deram suas contribuições com respeito a questões ambientais,
cuja preocupação mais frequente foi em relação ao processo de ocupação urbana e a
degradação ambiental em decorrência deste. As principais potencialidades identificadas
foram as relacionadas aos recursos naturais, especialmente matas nativas, paisagens
preservadas e recursos hídricos. Dentre os principais desafios estão a preservação de áreas
naturais através da criação de parques e reservas, a necessidade de proteção aos animais
(inclusive a fauna silvestre), a recuperação de nascentes e matas ciliares, o saneamento e
tratamento de efluentes (especialmente na APA Sousas), o controle da ocupação urbana na
APA Sousas e a gestão eficiente dos resíduos sólidos. Os maiores conflitos apontados
foram em relação às pressões e degradação sofridas pelo meio ambiente através do
processo de urbanização e a implantação de condomínios, que sacrificam a circulação
urbana e a fruição pública de áreas verdes. Diversas sugestões foram dadas, especialmente
quanto à necessidade de criação de mais áreas verdes e parques no município,
destacando-se o Parque Rio das Pedras em Barão Geraldo, além de parques na lagoa do
Jardim São Domingos, ao longo do córrego das Chácaras São Martinho, entre os bairros do
Satélite Íris 2 e 3, ao longo de todo o rio Capivari e na mata da fazenda Bela Aliança.
Outras sugestões de destaque foram em relação à criação de um programa de arborização
urbana (especialmente para o centro e áreas periféricas), ao maior cuidado com o lixo
(ampliação da coleta seletiva, implantação de compostagem do lixo orgânico em larga
escala e implantação de lixeiras), a uma estratégia mais efetiva de reservação de água para
o município, ao incentivo à implantação de bairros sustentáveis e à educação ambiental.
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Gráfico 5: Contribuições sobre o tema Meio Ambiente no site

Desenvolvimento Econômico - foram 8 os participantes que deram contribuições sobre este
tema, onde nota-se a constante preocupação com o desenvolvimento urbano sustentável.
Destaca-se a identificação das potencialidades de Campinas por sua localização estratégica
no território e sua posição econômica no cenário nacional, o polo tecnológico instalado, seus
recursos naturais e humanos e as grandes estruturas existentes - como a Unicamp e o
Aeroporto Internacional de Viracopos. Ao mesmo tempo foram identificados conflitos em
relação

aos movimentos pendulares dos moradores de bairros periféricos carentes em

busca de serviços e oportunidades de emprego e a dificuldade em abrir e licenciar empresas
no município. Como principais desafios, apontou-se que o desenvolvimento econômico deve
estar vinculado à preservação e recuperação do meio ambiente natural; o ordenamento
territorial deve favorecer o desenvolvimento econômico e a geração de empregos, com
infraestrutura e incentivos para que as empresas invistam em Campinas; as áreas
periféricas devem receber serviços e equipamentos públicos, aproximando emprego da
moradia, reduzindo deslocamentos pendulares e melhorando a qualidade de vida dos
cidadãos. Para as áreas rurais, a sugestão principal foi quanto à elaboração de um plano de
desenvolvimento e incentivo à produção agrícola. Destacam-se ainda sugestões quanto ao
incentivo do município à instalação de empresas de outros segmentos que não somente o
de tecnologia, à criação de uma zona de lazer no entorno do Parque Portugal (Lagoa do
Taquaral), à reabilitação da área central (com incentivo a edifícios de uso misto,
estacionamentos no susbsolo e implantação de ciclovias), à capacitação dos jovens e à
elaboração de uma política municipal de microcrédito produtivo.
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Gráfico: Sugestões sobre o tema Desenvolvimento Econômico no site

Inserção Metropolitana – dentre as 5 contribuições recebidas, o maior conflito apontado foi
em relação à mobilidade devido à sobrecarga do sistema viário regional, à falta de
integração do transporte metropolitano e à carência de diversificação modal no transporte de
passageiros. As sugestões se pautaram na implantação de um sistema de transporte de
massa para a RMC, especialmente sobre trilhos e na implementação de políticas integradas,
como a de segurança pública.

Além das contribuições acima mencionadas, outras de destaque foram a demanda por
maior participação social tanto no planejamento quanto na gestão da cidade, o
fortalecimento do civismo, a necessidade de programas de saúde para seguimentos
específicos (os jovens e os idosos) e a melhoria da qualidade de vida do idoso, com
inserção social, assistência integrada (saúde), habitação adequada e acessibilidade.

A planilha contendo todas as sugestões se encontra no anexo 2 deste texto.
1.5. Concurso “Plano Diretor na Escola – Olhar a Cidade”
O concurso “Plano Diretor na Escola: Olhar a Cidade” foi uma iniciativa da Prefeitura
Municipal de Campinas, no âmbito das Secretarias de Educação e Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, direcionado aos alunos das escolas públicas municipais de
Educação Integral, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e FUMEC.
Esse projeto teve como principais objetivos a sensibilização dos alunos à observação da
cidade em que moram e a reflexão sobre seu meio, trazendo o assunto planejamento
urbano para atividades escolares como forma de incentivar a sociedade para participar do
debate sobre o futuro da cidade. Tanto alunos como professores das disciplinas de Arte,
Geografia, História e Português participaram da preparação prévia dessa atividade, que
envolveu cursos, visitas monitoradas a monumentos, museus, casarões e edifícios
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históricos, entre outros locais que fazem parte da história do território onde vivem, bem
como curso de noções fotográficas, história da cidade e da arte.
Os alunos do 1º ao 4º ano concorreram com desenhos e os alunos do 5º ao 9º anos, EJA e
FUMEC concorreram na modalidade fotografias. Todos os desenhos e fotografias foram
enquadrados e premiados nas seguintes categorias:
• Histórico/Cultural - pontos de História e Cultura, patrimônio material e imaterial;
• Pontos Relevantes - pontos importantes/relevantes do bairro ou região, problemáticas
ligadas à vulnerabilidade social, mobilidade, habitação.
• Paisagem e Meio Ambiente - fotos artísticas e/ou com intervenção (edição).
O livreto com os desenhos e fotografias premiados e o regulamento do concurso podem ser
acessados através do link https://planodiretor.campinas.sp.gov.br/nas-escolas e se encontra
no anexo 3 deste texto.
2. Oficinas Participativas de Leitura Comunitária
Seguem abaixo os dados sistematizados referentes à etapa de Leitura Comunitária,
2.1 Oficinas Participativas - Capacitação/Escuta Inicial
Quadro : Cronograma das Oficinas Participativas de Capacitação e Escuta Inicial
Data

Região

Endereço

Bairro

23/04/15 EMEF Correa de Mello

Sudoeste

Av. Coacyara, 600

Pq. Universitário

30/04/15 EMEF João Alves dos Santos

Norte

R. Manoel Thomaz, 288

Boa Vista

Sul

Av. Anchieta, 200

Centro

14/05/15 CEPROCAMP

Noroeste

R. Mario Scolari, 91

Satélite Íris

21/05/15 Paróquia São Pedro Apóstolo

Leste

R. Mª Encarnação Duarte, 417

Chácara da Barra

Sul

R. José Alves de Lima, nº 80

Jd. Dom Gilberto

07/05/15

28/05/15

Local

Salão Vermelho da Prefeitura
Municipal

Comunidade

Sta.

Cássia

Rita

de

As Oficinas em números:
 Número de Participantes: 518 pessoas
 Número de enquetes preenchidas: 246


Número de Contribuições faladas e escritas: 366

Podemos observar no mapa a seguir que a região Sul foi a que contou com o maior número
de participantes. Atribuímos isso ao fato de que ali se encontra uma população organizada e
que espera discutir com a Prefeitura os rumos do desenvolvimento da região, que
certamente sofrerá grande impacto com a ampliação do Aeroporto de Viracopos.
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Leste
84

Norte
67

Noroeste
64

Sul
244

Sudoeste
59

Número de Participantes por Oficina nas regiões de Campinas - Fonte: SEPLAN

Resultados das Oficinas:

1) Enquete: Podemos verificar nos gráficos abaixo que os problemas da cidade mais
abordados são relacionados à mobilidade, segurança e equipamentos públicos de saúde.

Com relação aos problemas do bairro, os pontos mais abordados foram a falta de
equipamentos públicos de saúde, qualidade ruim do transito e das calçadas.
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Quando perguntados sobre o que esperavam para Campinas daqui há 20 anos as respostas
expressaram principalmente os desejos de transporte coletivo eficiente e confortável;
transito bom; moradia próxima de empregos; quantidade suficiente de equipamentos de
saúde e de educação e acesso à moradia de baixo custo para população carente.
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2) Escuta inicial:
Como podemos observar nos gráficos abaixo, os temas mobilidade, ordenamento territorial,
meio ambiente e habitação foram os temas mais abordados em todas as regiões do
município.
A qualidade do transporte público, o excesso de congestionamentos e a ausência de
importantes ligações viárias foram os temas mais abordados no tema Mobilidade. O tema
Ordenamento Territorial teve como ponto principal das contribuições a qualidade e
quantidade insuficiente dos equipamentos públicos de saúde e educação. Assuntos como
segurança pública e ausência de áreas de lazer ou falta de manutenção de áreas públicas
também foram apontados. A necessidade de áreas de comércio e serviços próximos à
moradia, para atendimento de necessidades básicas e como forma de geração de emprego,
também foi citada.

inserção metropolitana

Questões referentes à qualidade de vida da população, justiça social e a necessidade de
criação de sistema de gestão do Plano Diretor também foram citadas.
Fotos dos eventos de Capacitação e Escuta Inicial:
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2.2 Oficinas Participativas – Diagnóstico Comunitário
As Oficinas de Diagnóstico Comunitário ocorreram nos meses de junho e julho de 2015, e a
síntese será apresentada abaixo.
Foram realizadas 11 oficinas de Diagnóstico Comunitário nas seguintes datas e locais:
Data

Local

29/06/1 FITEL – Região do São
5

Marcos/Amarais

29/06/1 ABBA - Assoc. Benef. da
5

Boa Amizade

30/06/1 CEU - Centro de Educação
5

Unif. Florence

30/06/1 Comunidade Maria Mãe do
5
01/07/1
5
01/07/1
5
02/07/1
5

Povo

03/07/1
5

Av.Com Aladino Selmi,2.211

Norte

R. Cel. Serafim Miguéis, 115

Noroeste R. Lasar Segal, 236

Noroeste R. Inhambú, 145

Pq. Cidade
Campinas
Jardim Eulina

Jd. Florence
Vl. Pe. Manoel
Nóbrega

R. 07 de Setembro, 41

Sousas

AR 03

Leste

R. Nuno Álvares Pereira,160

Vl. Nogueira

AR 12

Apóstolo

Brito
Escola Floriano Peixoto

30/07/1 Salão da Paróquia Santo
5

Norte

Bairro

Leste

03/07/1 Escola Odila Maia Rocha
5

Endereço

Salão Recreativo Sousense

02/07/1 Comunidade São Paulo
5

Região

Antônio de Sant’AnnaGalvão

Sudoeste Rua Dez, 124

Sudoeste

R. Madr.Eduarda
Shafers,260

Sul

Rua Dezesseis s/ nº

Sul

R. Praia do Paiquerê, 100

Norte

Av. Angelino Gregório, Nº 46

As Oficinas em números:
A seguir o numero de participantes desta etapa de oficinas:
 Número de Participantes: 499 pessoas
 Número de Contribuições no Mapa de Diagnóstico: 515

Jd. Cristina

Jd. Santa Lúcia
Jd. São
Domingos
Vl. Orozimbo
Maia
Jardim América
Barão Geraldo
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 Número de Contribuições no Mapa de Desejos: 261

Leste
145

Norte
175

Noroeste
44

Sul
45

Sudoeste
90

Mapa: Número de Participantes por Oficina nas regiões de Campinas

Fonte: SEPLAN

Nessa etapa as regiões leste e norte foram as que contaram com o maior numero de
pessoas presentes.
A metodologia utilizada possibilitou que a população indicasse nos mapas os problemas,
potencialidades e desejos de futuro.

Resultados das Oficinas:

Como podemos observar no gráfico ao lado, os
temas estruturais Ordenamento Territorial e
Mobilidade

e

Transporte,

foram

os

mais

abordados pelos participantes das oficinas,
seguido

pelos

Habitação,

e

temas
por

Meio

fim,

Ambiente

e

Desenvolvimento

Econômico e Inserção Metropolitana.
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A seguir separamos os temas de maior destaque na elaboração do Mapa de Diagnóstico, e
respectivas propostas nos Mapas de Cenário Futuro:
Temas Estruturais

Mapa de Diagnóstico

Ordenamento Territorial

Qualidade e quantidade
insuficiente de
Equipamentos Públicos
Falta de empregos e
comércio básico

Mobilidade e Transporte

Mapa de Cenário Futuro
Criação e melhoria de equipamentos públicos
Mescla de usos no zoneamento

Sistema Viário deficitário

Diretrizes Viárias

Qualidade do transporte
público

Novos modais de média/alta capacidade
Demarcação de ZEIS

Habitação

Sub habitação
Regularização Fundiária

Meio Ambiente
Desenvolvimento
Econômico

Inserção Metropolitana

Fragilidade Ambiental
Dificuldades de
manutenção das áreas
rurais
Utilização de
equipamentos públicos
por moradores de outros
municípios

Recuperação de APPs, criação de parques e
Corredores Ecológicos
Incentivo a produção agrícola

Integração de políticas públicas das cidades da
RMC

Dentro de cada tema estrutural foi feita uma classificação conforme os assuntos mais
abordados nas oficinas, tanto no Mapa do Diagnóstico, como no Mapa de Cenário Futuro. É
importante destacar os itens mais apontados por região, uma vez que esta leitura irá nortear
as propostas do Plano Diretor.

1. Ordenamento Territorial
Na sistematização dos dados das oficinas, os apontamentos relacionados a este tema foram
classificados em:
• Equipamentos Públicos: todas as contribuições relacionadas à falta ou à qualidade de
equipamentos de saúde, educação, assistência social, culturais, guarda municipal e de
lazer, bem como a falta de áreas para estes equipamentos ou ainda a requalificação de
áreas públicas através da implantação de equipamentos públicos.
• Mescla de usos: questões levantadas quanto à falta de comércio local, a necessidade de
regularização ou de fiscalização de comércio irregulares, revisão dos usos permitidos
pelo zoneamento atual.
• Revisão do perímetro: manifestações de necessidade de ampliação da zona urbana, bem
como as de manutenção do perímetro atual. Também se considerou como revisão do
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perímetro críticas à conurbação, regularização e fiscalização dos loteamentos existentes
em zona rural.
• Infraestrutura: contribuições relacionadas à implantação e manutenção de iluminação
pública, asfaltamento e sinalização viária.
• Adensamento: foram consideradas questões levantadas quanto a empreendimentos
implantados sem infraestrutura para atender a futura população, saturação viária ligada a
adensamento habitacional e a verticalização.
• Infraestrutura em zona rural: apontamentos quanto à necessidade de fiscalização de
atividades urbanas, atendimento de emergência, segurança pública, água, esgoto e
iluminação pública em zona rural.

• Paisagem e identidade: questões relativas à preservação da paisagem e da identidade
cultural.

Ordenamento Territorial

100

Leste

50

Norte
NO
Paisagem e identidade

Adensamento e n° pavimentos

Rural -Inf raestrutura na zona rural

Inf raestrutura

Mescla de usos

Revisão do Perímetro

0
Equipamentos Públicos

contribuições

por regiões

SO
Sul

A quantidade insuficiente de equipamentos públicos aparece com destaque em todas as
regiões do município. Nas regiões Sul e Sudoeste os equipamentos de saúde tiveram maior
numero de sugestões e críticas. Na região Noroeste a necessidade de melhoria dos
equipamentos de saúde e educação foi igualmente colocada. Nas regiões Sul e Noroeste a
falta de áreas de lazer também foi bastante apontada.
A segunda questão mais abordada nas regiões Sul e Noroeste foi a necessidade de
comércio próximo aos locais de residência, bem como a regularização do comércio local
existente. Esse apontamento também aparece nas demais regiões, porém com menor
ênfase.
Nas regiões Norte e Leste, além dos apontamentos quanto à necessidade de melhoria dos
equipamentos públicos, ocorreu uma discussão sobre a alteração do perímetro urbano,
tanto sua manutenção como sua ampliação. O maior número de solicitações foi pela
manutenção do traçado atual, momento em que levantaram a necessidade de infraestrutura
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adequada nas regiões rurais, bem como a valorização e incentivo da atividade agrícola e
proibição da ocupação urbana. Na região Norte a população pleiteou a manutenção do
perímetro urbano atual, com exceção da ampliação sugerida para construção do parque
público de Barão Geraldo. Em Barão Geraldo as falas defenderam a não verticalização, não
ampliação do perímetro urbano e garantia de preservação das áreas verdes.
Na região Leste foi abordada a possibilidade de ampliação do perímetro urbano no entorno
dos loteamentos Morada das Nascentes, Chácara Gargantilha e Recanto dos Dourados,
mas foi polêmica, sendo que a maioria da população opinou pela sua manutenção devido à
existência de áreas vazias dentro da área urbana atual. Outros itens abordados na região
Leste foram a falta de infraestrutura na área rural e a necessidade de preservação da
paisagem e da identidade cultural.
Nessas regiões foram também relevantes as contribuições quanto ao adensamento
populacional, sendo que na região Norte surgiu a preocupação com a possibilidade de
verticalização no centro de Barão Geraldo e na região Leste, conflito entre a preservação do
meio ambiente e a implantação de loteamentos e condomínios.
Podemos verificar ainda, que nas áreas limítrofes aos Municípios de Sumaré, Monte-Mor,
Hortolândia e Indaiatuba, ao sul da Rodovia Anhanguera, onde houve uma urbanização
precária com forte concentração de loteamentos irregulares e assentamentos, foi apontada
a falta de comércio e serviços locais.
Já nas regiões de Barão Geraldo, Sousas e Joaquim Egídio (Norte e Leste), por possuírem
grande extensão de área rural, a discussão do incentivo a agricultura apareceu em
contraponto as pressões imobiliárias para ampliação do perímetro urbano.
No Mapa de Cenário Futuro, desenhado pelos participantes das oficinas, as propostas são
bastante diversificadas. Nas regiões ao sul da Rodovia Anhanguera a maioria das propostas
trata de equipamentos públicos ligados ao lazer e à cultura. Há também propostas de
mescla de usos para que se tenha comércio e serviços próximos as residências.
Nas regiões Norte e Leste, além das propostas de equipamentos públicos de saúde,
educação, cultura e lazer, foram feitas propostas para a área rural.
2. Mobilidade e Transporte
O tema Mobilidade e Transporte foi bastante abordado em todas as regiões do município,
sendo apontadas em maior número as necessidades de prolongamento e adequação de
ruas e avenidas, necessidades de interligação entre bairros e ampliações e construções de
pontes e travessias, que foram classificada da seguinte forma:
• Sistema Viário: contribuições relacionadas a prolongamentos e adequação das vias,
necessidade de ligação entre bairros e entre regiões do município, bem como toda a
melhoria no sistema viário.
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• Transporte: apontamentos quanto à oferta e melhoria do sistema de transporte na zona
urbana e rural, condições dos ônibus, implantação e manutenção de pontos de parada e
terminais.
• Trânsito: questões quanto à saturação viária, congestionamentos e trânsito.
• Ciclovia: necessidade de implantação de ciclovias e ciclofaixas ou da ligação de parques
e regiões através de ciclovias.
• Modais: questões levantadas quanto a modais de transporte de média e alta capacidade
como BRT, VLT, bonde ou metrô.

• Acessibilidade: questões relacionadas à manutenção e qualificação das calçadas, sua
adequação aos pedestres, travessias e passarelas.

Mobilidade e Transporte
por regiões
80

Leste
Norte

40

NO

A cessibilidade

Modais

Ciclovia

Sul
Trânsito

SO

0
Transporte

20
Sistema Viário

Contribuições

60

As questões mais apontadas no tema de Mobilidade e Transporte foram a necessidade de
melhoria da quantidade e qualidade do transporte público, inclusive para as áreas rurais, de
complementação ou duplicação do sistema viário, de implantação de novos modais de
transporte de média e alta capacidade (VLT, BRT, metrô), da melhoria das condições de
acessibilidade para o pedestre, além do desejo por ciclovias.
Nas Regiões Sudoeste e Noroeste foi feito o maior número de apontamentos quanto ao
sistema viário, principalmente quanto à descontinuidade do tecido urbano.
Na região Sudoeste, a melhoria da qualidade do transporte público, seja através do aumento
da oferta, como da qualidade do serviço ou a melhoria e implantação de terminais, foi a
segunda

questão

mais

abordada,

seguido

pelos

apontamentos

sobre

ciclovias,

acessibilidade e novos modais.
Na região Noroeste, após a necessidade de ligações viárias, a acessibilidade foi a segunda
questão mais apontada, seguida das críticas ao trânsito intenso e necessidade de
construção de ciclovias.
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Na região Sul foram igualmente abordadas as questões relacionadas à necessidade de
ligações viárias e a qualidade do transporte público, seguido do pedido de construção de
ciclovia e da necessidade de melhoria da acessibilidade, em especial cuidando das
calçadas. Quanto à Rodovia Miguel Melhado, devido à movimentação intensa de pedestres
em suas margens, em especial na região do Jardim Campo Belo, foi solicitada a melhoria
das condições de circulação garantindo a segurança dos moradores.
Na região Norte, há mais contribuições relacionadas à melhoria do transporte público, tanto
na zona urbana mais central, como nas áreas mais afastadas, como o Village Campinas.
Outros temas bastante abordados foram as adequações do sistema viário na região da
Estrada da Rhodia, acesso e passagens na Rod. Dom Pedro I, junto a Ciatec II,
necessidade de construção de ciclovias, garantia de acessibilidade universal.
Na região Leste a principal questão foi também a necessidade de maior frequência e
melhoria na qualidade do transporte público, seguido das questões de trânsito da região e
da necessidade de melhorias no sistema viário. Além destas, foram abordadas também a
acessibilidade, ciclovias, necessidade de pavimentação de vias na zona rural e a
necessidade de novos modais de transporte de média e alta capacidade.
No Mapa de Cenário Futuro foram desenhadas ligações viárias de interligação de bairros
existentes, principalmente nas regiões Sul, Sudoeste e Noroeste.
Quanto às propostas de ciclovias, estão concentradas nas regiões Noroeste, Norte e Leste.
Já o desejo de novos modais de transporte aparece em todas as regiões do município, não
somente como ligação ao centro do município, mas também como ligação radial entre
regiões ou ao longo do corredor de exportação e ao longo da Rodovia Dom Pedro I, dentre
outras.
A questão da acessibilidade, apontada principalmente pela necessidade de melhoria da
condição das calçadas, foi sentida no diagnóstico em todas as regiões.
3. Habitação
As questões relacionadas ao tema Habitação estão distribuídas de maneira semelhante por
todas as regiões do município, sendo classificadas quanto:
1. Habitação de Interesse Social (HIS): contribuições relacionadas ao provimento e
produção de habitações, necessidade de áreas e demarcação de ZEIS para atendimento
da demanda habitacional, apontamentos quanto a ocupações irregulares e sugestões
quanto a programas relacionados a habitação de interesse social.
2. Regularização Fundiária: questões relacionadas a este tema, revisão do processo de
desapropriação e remoção de algumas áreas.
3. Requalificação de áreas: necessidade de requalificação das áreas públicas onde houve
remoção, como uma maneira de se evitar a ocupação dessas áreas por moradias.
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4. Moradia estudantil: apontamentos quanto ao incômodo de moradias estudantis a
vizinhança, bem como a regulamentação deste tipo de moradia.
5. Áreas impróprias: apontamentos quanto a ocupações e moradias em áreas de risco e em
áreas de alagamento e de preservação permanente (APPs).

Habitação

30

Leste

20

Norte

10

NO
Áreas impróprias

Moradia Estudantil

Regularização

Requalif icar áreas

0
HIS

Contribuições

por regiões

SO
Sul

Dentro do tema Habitação, o provimento de Habitação de Interesse Social e a delimitação
de áreas para estas habitações foram os itens mais apontados em todo município, sendo
predominante nas regiões Norte e Leste.
Na região Norte, outro item bastante apontado foi a questão da moradia estudantil. Este
tema apareceu somente na região Norte, devido à presença das universidades UNICAMP e
PUCCAMP.
Na região Sudoeste, Sul e Noroeste a questão do provimento de HIS aparece com o mesmo
peso que a necessidade de ações relacionadas à regularização fundiária, devido à presença
de loteamentos irregulares e de núcleos habitacionais na região. Foi também apontada a
necessidade de requalificação das áreas onde houve remoção de habitações.
No Mapa de Cenário Futuro das regiões Norte e Leste foram desenhadas propostas de
revisão do perímetro urbano, indicando áreas onde se deseja o aumento do perímetro
urbano para Habitação de Interesse Social e também alguns pontos onde se deseja
restringir condomínios fechados, por exemplo, na área entre o Shopping Dom Pedro e a
região das universidade (UNICAMP e PUC-CAMP). Nas regiões Sul e Sudoeste foram
demarcadas áreas onde se entende necessária a regularização fundiária, como também
uma área de remoção de ocupação de área pública.
4. Meio Ambiente
As questões relacionadas a Meio Ambiente foram bastante abordadas, sendo o terceiro
tema mais citado. As contribuições foram classificadas em:
• Parques: temas relacionados à implantação e manutenção de parques.
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• Corredores: necessidade de corredores ecológicos e conectividade das áreas verdes e
dos fragmentos de matas.
• Recuperação Ambiental: contribuições relacionadas à recuperação das áreas de
preservação permanente, despoluição e desassoreamento dos corpos água, proteção
das nascentes, reflorestamento, contaminação de poço, fiscalização de despejo de
resíduos.
• Ecoponto: necessidade de implantação de coleta seletiva, ecopontos.
• Drenagem e Esgoto: necessidade de revisão ou implantação do sistema de drenagem,
questões sobre a impermeabilização do solo, captação de água de chuva e ao consumo
de água, bem como a falta de rede de esgoto.
• Arborização: questões sobre arborização urbana e manutenção.

Meio Ambiente

Leste

0 20 40

Norte

Arborização

Ecoponto

Drenagem e Esgoto

Recuperação Ambiental

Parques

NO
Corredores

Contribuições

por regiões

SO
Sul

No tema Meio Ambiente, o item mais abordado em todas as regiões do município foi a
recuperação ambiental, relacionada principalmente com os corpos d'água.
Na região Sudoeste, a segunda questão mais apontada foi a arborização, seguida pelas
questões de drenagem e esgoto. Na região Noroeste, após as questões de recuperação
ambiental, está a necessidade de implantação e manutenção de parques, seguida de
problemas relacionados com a drenagem e esgoto.
Nas regiões Norte e Leste as questão mais apontadas após a recuperação ambiental foram
a necessidade de criação de corredores ecológicos e novos parques, além de assuntos
relacionados à drenagem e esgoto.
A região Leste abordou temas como a captação e aproveitamento de água de chuva na
zona rural, criação de regras rígidas para coibir a urbanização nas áreas que margeiam a
APA de Campinas, uso adequado das APPs no trecho urbano de Joaquim Egídio.
No Mapa de Cenário Futuro, as regiões Norte e Noroeste demarcaram o maior número de
parques e corredores ecológicos.
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A demarcação de ecopontos e a canalização do córrego Santa Lúcia foram citadas na
região Sudoeste.
Também na região Norte foi apontada a necessidade de recuperação de rios e córregos e
estímulo ao plantio de mudas.
5. Desenvolvimento Econômico
O tema de desenvolvimento econômico foi classificado em três itens:
•

Incentivos tecnológicos e industriais: questões sobre a criação de novos Parques
Tecnológicos, Parques Industriais, Parque de Eventos ou incentivo a um tipo específico
de empresa.

•

Incentivo agrícola: apontamentos relacionados a incentivo a atividade rural ou agrícola,
estímulo à agricultura familiar ou à produção orgânica e ao escoamento de produção
rural.

•

Turismo: questões relacionadas ao turismo de diversos ramos, como o cicloturismo,
turismo gastronômico, ecológico e turismo histórico.

Desenvolvimento Econômico
por regiões
Leste
Norte
SO
Turismo

NO

0
Incentivo agrícola

10
Parques tecnológico e industriais

Contribuições

20

Sul

A principal questão abordada no tema de Desenvolvimento Econômico foi o incentivo
agrícola para a agricultura familiar e produção orgânica, em especial nas regiões de maior
área rural, quais sejam, Norte e Leste. Foi feita somente uma contribuição na região
Noroeste, relacionada a criação de cooperativas de reciclagem.
Na região Leste foi bastante abordado o tema do turismo ecológico, gastronômico e
histórico.
Já nas regiões Sul e Noroeste foram apontadas a necessidade de incentivos para a criação
de parques tecnológicos e industriais para atração de novos postos de trabalho.
6. Inserção Metropolitana
O tema de Inserção Metropolitana teve o menor número de contribuições nas oficinas,
sendo classificado em três itens:
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 Integração Metropolitana: questões de integração com os municípios vizinhos, seja
através de transporte coletivo (trem ou ônibus) ou através do sistema viário (ligações).

 Conurbação: questões ligadas a conurbação com os municípios vizinhos.
 Segurança Pública: contribuições onde foi abordada a necessidade de integração com
os municípios vizinhos quanto a problemática de segurança pública.

Inserção Metropolitana
por regiões
Leste
Norte
NO
0
Segurança Pública

Conurbação

SO
Integração

Contribuições

10

Sul

O item mais apontado foi a falta de integração metropolitana. As propostas de integração se
deram através da melhoria do sistema viário, criação de rede de transporte público
metropolitana e articulação dos assuntos de segurança pública e sistema de monitoramento
integrado.
Já as questões relacionadas a conurbação foram apontadas na região Norte, com o
município de Paulínia e na região Noroeste, com os municípios de Hortolândia e Sumaré.
No Mapa de Cenário Futuro não foram apontadas as questões sobre Inserção
Metropolitana.
No Anexo 4 consta tabela com todas as sugestões obtidas nas oficinas de diagnóstico
comunitário sistematizadas.

Fotos dos Eventos de Diagnóstico Comunitário:
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Anexos
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Anexo 1 – Materiais de Divulgação

Seminário 1 – Novo Plano Diretor Estratégico – Reflexões e Críticas
Banner
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Seminário 2 – Novo Plano Diretor Estratégico 2016 – Perspectivas do Planejamento
Urbano e Articulação da Legislação
Banner
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Seminário 3 – Novo Plano Diretor Estratégico – Reflexões e Críticas
Banner

Crachás

Certificado de Participação
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Banners utilizados nas reuniões e oficinas:

40

Plano Diretor nas Escolas
Folder entregue aos alunos:

41

Oficinas Participativas – Capacitação e Escuta Inicial
Filipetas entregues em locais de grande circulação de pessoas:

42

Material distribuído com auxílio do OP

43

Oficinas Participativas – Diagnóstico Participativo
Banners fixados nas regiões

44

Oficinas Participativas – Diagnóstico Participativo
Cartazes distribuídos nos pontos de grande circulação e linhas de onibus

45

Oficinas Participativas – Diagnóstico Participativo
Cartazes distribuídos nos bairros
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ANEXO 2
Sugestões obtidas no Site www.planodiretor.campinas.sp.gov.br até 15/10/2015
Nome

Formulário

Enviado

Bairro

Cidade

Alexand Desenvolvi 22/05/
CHÁCARA Campi
re
mento
2015 nas
DA BARRA
Piccin Econômico 08:53

Principais Conflitos

Principais
Potencialidades

Sugestões

Existe um grande
fluxo de moradores
do grandes bairros
afastados (Ouro
Verde, Campo
Grande, etc.) para o
centro e outros
bairros de maior
poder aquisitivo. As
pessoas perdem
muito tempo

Geração de empregos,
redução do custo de
vida, melhoria da
qualidade de vida,
melhoria da
mobilidade urbana,
possibilidade de
executar
ordenamento
territorial e
consequentemente
levantar as
necessidade de
habitação.

Um trabalho
conjunto de
desenvolvimento
econômico e
ordenamento
territorial. Isso irá
gerar empregos e
melhoria da renda,
consequentemente,
melhoria da
qualidade de vida e
redução dos custos.

Infraestrutura para
as empresas
voltarem a investir
em nossa cidade
capacitação dos
jovens para atender
a demanda e abrir e
incentivar
investimentos de
outros seguimentos
não somente
tecnologia.
Aumento do
policiamento e da
iluminação, além de
extensão do horário
de funcionamento
Desenvolvimento sem
do Parque Portugal,
prejuízo à ordem
em sinergia com a
urbana e à qualidade
criação da zona
de vida em geral;
voltada ao lazer no
seu entorno (vide
sugestão sobre
criação de zona
Maior oferta de
voltada ao lazer, no
emprego, maior
tema "Ordenamento
Campi
disponibilidade de
Territorial", que
nas
cultura/esportes/lazer
criará oportunidades
, melhor utilização do
econômicas na
espaço público
região, com
potencial aumento
de arrecadação,
mesmo com a
igualdade de
criação
de incentivos
oportunidades
fiscais. Com mais
policiamento e
iluminação, haverá
movimento e
consumo, criando-se
uma alternativa de
lazer

Falta de estrutura
para recebermos
Mostrar para as
empresas em nossa
empresas e
cidade, hoje temos
organizações mundiais
JARDIM
não
Desenvolvi 15/05/
um distrito industrial
que a cidade é um
DAS
Campi
identific
mento
2015 sucateado que tem
bom lugar para fazer
BANDEIRA
nas
ado
Econômico 12:31
grande potencial para investimento dando
S
receber
estrutura para que as
investimentos, pois
empresas voltem a
está do lado do
investir aqui.
aeroporto.

Joao
Desenvolvi 14/10/
Carlos
mento
2015 de Lima
Econômico 14:35
Roscoe

CAMBUÍ
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SANDR
A
MARIA
VILELA

Desenvolvi 14/10/
mento
2015 Econômico 10:47

BAIRRO
BOTAFOG
O

Inez da
Silva
Reis

Desenvolvi 23/06/
mento
2015 Econômico 21:38

JARDIM
SÃO
DOMING
OS

Marcel

Desenvolvi 07/05/
mento
2015 Econômico 12:14

Desenvolvi 31/07/
Enrique
mento
2015 Ortega
Econômico 10:17

Criar linhas de
créditos como o
banco da Índia que
Campi
Aumentar a renda das
permite aos pequenos
nas
pessoas.
empresários a levar
adiante seus
negócios.
No nosso bairro não
temos onde pagar
Campi
contas, temos que
geração de empregos
nas
nos deslocar até o
centro

PARQUE
SÃO
QUIRINO

Campinas é a 11º
cidade mais rica do
pais, o que já torna
nossa cidade uma
referencia positiva
para o Estado e para o
Pais. Crescer cada vez
mais é a nossa
vocação! Campinas
possui algumas
deficiências é
Campi
verdade, como em
nas
qualquer outra cidade
grande, mas gostaria
de destacar um ponto
que ao meu ver é
crucial para nosso
desenvolvimento.
Tornar a cidade cada
vez mais atrativa para
empresas em especial
das áreas de ciência e
tecnologia.

CIDADE
UNIVERSI
TÁRIA
CAMPINEI
RA

O conceito de
desenvolvimento
citado acima está
errado. Quando a
água se converte em
um recurso que limita
o crescimento o que
deve ser feito é a
adequação da
infraestrutura
Campi
existente as
nas
limitações impostas
pela escassez de
recursos naturais que
oferecem serviços
ecossistêmicos. O
desenvolvimento
desejado é a
recuperação e o
aproveitamento do
potencial humano e
ecológico.

Com uma linha de
crédito de até
2.000,00, as pessoas
poderiam começar
seus próprios
negócios.
colocando lotéricas,
correios, agência
bancária, etc

Devemos continuar
investindo na Cidade
através de projetos
de revitalização da
cidade sobretudo na
regiao Central.
Buscar parcerias
com com
empreiteiras afim de
incentiva-las a
investir em edifícios
comerciais seguindo
modelos
arquitetônicos que
valorizem a cidade,
serviços e
alimentação no
andar térreo e vagas
subterrâneas de
estacionamento
permitindo criar
mais oportunidades
para ciclo vias.
Fornecer benefícios
fiscais p/ empresas
de ciência e
tecnologia. Investir
em mobilidade
publica.
Priorizar a
manutenção e
melhoria dos
O município tem
recursos naturais e
humanos disponíveis
grandes potenciais,
mas grandes desafios
e propiciar formas
pelo limite dos
de seu incremento
recursos naturais e
para que de fato
humanos disponíveis.
ocorra um
desenvolvimento
Deve-se identificar e
caracterizar os
sustentável de longo
recursos naturais e
prazo. Através de
humanos disponíveis e elaboração de um
plano de
elaborar planos para
seu aprimoramento,
revitalização das
visando o
APAs e conversão
agroecológica das
desenvolvimento
sustentável e
áreas rurais do
qualidade de vida para
município, com a
os munícipes.
ação conjunta das
Universidades e
instituições de
pesquisa da região.

Temos uma das
principais
universidades da
América latina,
UNICAMP,
responsável pela
formação de grandes
profissionais que, por
muitas vezes pela falta
de oportunidade na
cidade, acabam saindo
para outras cidades ou
mesmo outros países.
O que é péssimo.
Temos no quintal de
casa um dos mais
importantes
aeroportos do pais por
onde recebemos
gente de todo o pais e
do mundo seja para
turismo, estudo ou
negócios. Isso já nos
dá uma grande
vantagem em
mobilidade, e
conveniência para
qualquer publico
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Como empreendedor,
filho de
empreendedores e
amigo de
empreendedores,
vejo que a cidade
Fernan
do
Desenvolvi 25/06/
amarra e dificulta a
CHÁCARA Campi
2015 instalação de
Ruzene
mento
DA BARRA
nas
empresas e indústrias
Rodrigu Econômico 14:01
es
na cidade. Desta
forma limita-se a
criação de empregos
e a atratividade para
outras empresas de
fora.

Ana
Cristina
Motta
Bessa

Jose
Apareci
do
Batista

NÃO QUERO MORAR
NO 3º ANDAR DE UM
APARTAMENTO SEM
ELEVADOR E
MINÚSCULO!!!!!!

Habitação

06/08/
2015 16:09

Habitação

Olá, boa tarde na Rua
Professor Rene de
Oliveira Barreto
próximo ao nº 800,
existe um prédio que
esta praticamente
JARDIM
abandonado ha uns
25/05/
BOA
Campi 14 anos, o prédio esta
2015 ESPERANÇ
nas
semi acabado, mas
12:44
A
daria para abrigar
umas 24 familias, o
proprietario ja falece
ha muito tempo,
pergunto não poderia
ser dasapropriado
para virar habitação

JARDIM
GUARANI

Campi
nas

Cidade é conhecida
como polo de
tecnologia, ponto de
passagem entre a
capital e outras
cidades grandes do
interior.

Facilitar a abertura e
licenciamento de
empresas; agilizar a
aprovação de
empreendimentos
imobiliários; criar
facilidades e
incentivos para a
instalação de
industrias; criar
mecanismos para
contratação de mão
de obra local; etc.

MAIOR QUALIDADE
DE VIDA

PRÉDIOS DE
APARTAMENTOS
POPULARES
DEVERIAM SER
CONSTRUÍDOS EM
TERRENOS COM
DESNÍVEL E ASSIM
PERMITIR QUE UM
PRÉDIO COM ANDAR
TÉRREO E MAIS 3
ANDARES FOSSEM
ACESSADOS POR
PORTARIAS
DIFERENTES.
ACESSO PELO LADO
MAIS ALTO SERIA
NO NÍVEL DO 2º
ANDAR, PODENDO
SUBIR AO 3º E
PERMITINDO
DESCER AO 1º E AO
TÉRREO. E QUEM
MORASSE NO
TÉRREO OU NO 1º
ANDAR, ENTRARIA
POR OUTRA
PORTARIA. DESSA
FORMA TODOS
SUBIRIAM, NO
MÁXIMO, DOIS
LANCES DE ESCADA.
MAIS
HUMANIZAÇÃO!
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popular?

Aloísio
Carlos
Montei
ro
Amade
u

Habitação

Habitação

Habitação

Os loteamentos, em
grande parte, são
efetuados à mercê
dos órgãos públicos.
Daí surgem bairros
desestruturados, sem
saneamento básico,
ÁREA
transporte público
RURAL DO
etc. Geralmente o
19/05/
MUNICÍPI Campi poder público chega
2015 O DE
nas
quando uma situação
11:26
CAMPINA
irregular encontra-se
S
instaurada, sem
possibilidade de
voltar atrás. O que o
município faz é tentar
remendar o que está
errado. "O molho sai
mais caro que o
peixe."
Granja hollandia. Me
parece increíble que
todavía lo llamen así
en vez de Villa
Hollandia como
merece ya que los
impuestos que
pagamos no son nada
baratos, ahora viendo
como tienen de
CHÁCARA
descuidada la rúa
01/08/
S
Campi
caieiras no me
2015 HOLLANDI
nas
extraña, hasta tiros
10:17
A
aun hoy día y casi sin
seguridad por allí ni
siquiera asfalto en esa
rúa. Eso sí venga
condominios a
construir con sus
buenas carreteras por
la zona SÍ pero la rúa
caieiras y su contigua
OLVIDADAS por
USTEDES.
investimento em
moradia com
infraestrutura médica
escola e transporte.
JARDIM
15/05/
Hoje temos muitas
DAS
Campi
2015 invasões onde a
BANDEIRA
nas
12:27
população vive de
S
forma precária. E
também servem de
esconderijo para
criminoso.

Os órgãos públicos
deixam de arrecadar
O Poder Público
tributos municipais
TEM QUE SER
por "chegarem
PIONEIRO, chegar
atrasado" ao processo
antes, fiscalizar, usar
de ocupação do solo
seu poder de polícia,
urbano e depois ainda
desburocratizando e
tem que arcar com
facilitando o acesso
altos custos de
do cidadão à
desapropriação, de
regularização de sua
implantação de
moradia.
melhorias e
saneamento básico.

No puede estar sin
asfaltar n el siglo 21
carreteras como allá
cuando villa hollandia
eran granjas. Ahora
son viviendas y en
ellas vivimos personas
normales con nuestras
familias. Y debe haber
más seguridad sobre
todo de negocios
ilegales en la zona.

Que no olviden que
lis que no vivimos en
condominios
tenemos derechos
también y es justo
que asfalten ya la
rúa caieiras y la
iluminen y
proporcon en cierta
seguridad a la mayor
brevedad posible.

Muito obrigado

Investimento em
prédio populares,
Investimento em
para acabar com as
moradias,
invasões, acabar
principalmente
com essa instituição
prédios pois não
COHAB que no meu
demandamos tanto de
ver é cabide de
espaço assim
emprego pois não
fazem nada.
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Paulo
Sergio
Felippe
Manoel

Habitação

03/06/
2015 10:38

JARDIM
MONTE
CRISTO/P
ARQUE
OZIEL

Campi
nas

Minha opinião a
respeito deste tema,
cujo desenho já está
muito avançado não
somente para
Campinas. Mas,
Região Metropolitana
de Campinas, onde
Conselhos bem
articulados
conseguiram em
alguns municípios
cobrir demandas de
Habitação de
Interesse Social, com
recursos dos PACs.

O principal problema
é o desenvolvimento
em massa e sem
critérios de qualidade
para as moradias
sociais.

Fernan
do
Ruzene
Rodrigu
es

Habitação

Como dito por Hector
Vigliecca no IAB “O
25/06/
CHÁCARA Campi
Minha Casa Minha
2015 DA BARRA
nas
Vida (MCMV) é um
12:01
plano extraordinário.
Estou há 45 anos no
Brasil, acho que o país
não nunca teve um
plano como esse e
com tantos recursos
federais. No entanto,
quem está excluído
desse processo?
Somos nós, os
arquitetos”.

O Poder público
redesenhar seu
modelo de demanda
habitacional,
fortalecer as
Um exemplo vivo
cooperativas,
deste tema vale citar o
fundadas por
Município de
pessoas oriundas
Hortolândia que já
das demandas
destinou em uma
habitacionais,
demanda estimada
desenhar um
em 5.000 unidades,
modelo mais
construiu 3.000
dinâmico, ou seja
moradias verticais e
por PPP ou
horizontais. Basta
Operações Urbanas
Campinas, seguir este Consorciadas. Onde,
exemplo, pois existe
de um lado entra o
muitas áreas e glebas
Poder Público,
na cidade, o que
cumprindo sua
engessa e emperra o
função de
modelo é o domínio
regulamentação
total da COHAB
fundiária e jurídica e
Campinas e outras
de outro a iniciativa
cooperativas que
privada, com sua
gericadas pela Caixa
função de execução
exercem o poder
de projetos e de
sobre esta demanda.
outro um Gestor
legalmente
capacitado que é o
caso das
cooperativas e
associações.
Produção de
concursos públicos
de arquitetura para
o desenvolvimento
de projetos para
áreas específicas da
cidade onde de faz
necessária
habitação.
Sempre é tempo para
parar a especulação
imobiliária e
incentivar a ocupação
de áreas de interesse
do município.
Opção por unidades
menores ou
simplificadas em
terrenos melhor
localizados.
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RUTE
APAREC
IDA
Habitação
PACHEC
O

Jose
Apareci
do
Batista

Habitação

Yma S.
de
Abreu

Habitação

NÃO ACHO JUSTO
QUE MIGRANTES
PRIORIZAR FAMÍLIAS
DE BEM,
COM POUCO TEMPO
EM CAMPINAS
TRABALHADORAS,
(MENOS DE 5 ANOS),
MORADORES DE
MUITOS ANOS DO
TENHAM DIREITO AO
CADASTRO PARA
MUNICÍPIO, MÃES
MORADIA PELA
SOLTEIRAS E IDOSOS
QUE ATÉ O FIM DA
COHAB.......E
ACREDITO QUE ESTÃO
TAMBÉM FICO
VIDA AINDA NÃO
SENDO LIBERADAS
08/05/
INDIGNADA COM A
TIVERAM
VERBAS PARA ESSE
-------------- Campi
OPORTUNIDADE DA
2015 PRIORIZAÇÃO PARA
-------nas
SETOR.......SÓ FALTAM
17:18
MORADORES DE
CASA
UMA ORGANIZAÇÃO
ÁREA DE
PRÓPRIA.......ACREDI
CRITÉRIOS...
TO QUE TODOS
RISCO.........VEJO QUE
ISSO SE FAZ SEM
ESSES CRITÉRIOS
CRITÉRIOS........ONDE
PRECISAM ESTAR
EM ACORDO...E O
OS CONTEMPLADOS
NÃO DÃO O DEVIDO
ACUMULO DELES
VALOR AO BEM
POTENCIALIZAM
AINDA MAIS O
ADQUIRIDO......ALUG
ANDO E VENDENDO
CADASTRO
OS IMÓVEIS
Desculpe o meu
atrevimento mas vejo
que em todas as
eleições temos a
mesma resposta,
moro a quase 32 anos
no Nucleo Residencial
Não adianta
Jardim Liria, nem
colocarem alguns
asfalto temos, não
Enquanto liberam
funcionários para
tem nem com entrar
loteamentos
receber as
ambulância para
milionários para
reclamações do
socorrer a população
acabarem com o
povo, acho que
JARDIM
que ali mora, o Sr.
nosso meio ambiente
quando elito o Sr.
24/09/
BOA
Campi Prefeito na época da
2015 e nascentes, familias
Prefeito ja sabe as
ESPERANÇ
nas
eleição esteve aqui,
sofrem com ate
prioridades é só ele
12:03
A
como sempre todos
mesmo sem
abrir os olhos e agir
que querem ser eleito
saneamento básico,
como manda a
procura o povo
biblia, amar uns aos
vergonha senhor
sofredor para
PREFEITO.
outros como eu vos
conseguir alguns
amei. Nada mais a
votos, mas quando
declarar
eleito, nada se faz, é
uma vergonha pedir
para que nós damos
opiniões de um
assunto já existente à
décadas. Isto é uma
VERGONHA.José
que não se destrua o
pouco do verde que
03/07/
ocupação
temos e que garante a
planejamento
BAIRRO
Campi
efetivo na
2015 desordenada e
qualidade de vida a
GUARÁ
nas
21:38
aglutinada
todos, além de
sustentabilidade
diminuir a
criminalidade
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Everton
Rodrigo
Amaran
tes da
Silva

cintia
teixeira
zaparoli

Habitação

Habitação

não
identific Habitação
ado

15/05/
2015 13:33

JARDIM
SUL
AMÉRICA

Todo ser humano,
que cumpre com suas
obrigações perante a
sociedade deve no
mínimo ter direito a
infraestrutura e
equipamentos
públicos. Muitos
ainda estão sendo
Campi
prejudicados por falta
nas
do mesmo, eu sou um
desses que pago
todas a minhas contas
de forma correta e
meu bairro que é um
dos mais velhos da
região sofre com o
descaso por parte da
prefeitura.

09/10/
Campi
2015 - pq jatibaia
nas
14:12

13/06/
2015 01:03

JARDIM
ITAGUASS
U

falta de moradia de
interesse social no
centro

o principal conflitos e
,o não loteamento
imediato das pessoas
Campi
que ali estão ,já
nas
batalhando por
moradia e erguendo o
bairro e gerando
receita para a cidade .

É um assunto que o
governo deveria ver
com mais
responsabilidade, pois
as verbas que
arrecadam na maioria
das vezes não são bem
empregadas. A famosa
frase que politico
gosta de obra que não
fica enterrada!

a região central da
cidade tem grande
infraestrutura
instalada e deve-se
aumentar a densidade
urbana nestas áreas .
A densidade é o
principal tema do
urbanismo
sustentável, a redução
per capita de recursos
ocorre
proporcionalmente
com o aumento da
densidade urbana. A
densidade fornece
beneficios locais,
regionais e globais ,
por ex.: a redução dos
quilômetros de
viagens de veículos
individuais, ou seja, o
aumento da
densidade local gerara
beneficio global para
diminuição do
monóxido de carbono

ser tratado isso no
plano diretor para o
bom andamento do
município...

É mais fácil ver de
cima quando não se
passa pela
circunstância, mas
saneamento básico,
principalmente em
bairros mais antigos
são assuntos que as
prefeituras já
deveriam ter
resolvido a muito
tempo, temos
pessoas dignas e
honestas que lutam
no dia dia para
realizar seus sonhos
e ajudam no
desenvolvimento de
sua cidade e muitas
delas ainda moram
de aluguel por falta
de ajuda por parte
dos governantes.
Muitas delas ainda
caminham sobre o
esgoto que é jogado
nas ruas, esse é o
meu caso.
implantar o IPTU
Progressivo no
tempo, direito de
preempção e todos
outros instrumentos
urbanisticos
possíveis para isso,
em áreas
subutilizadas na área
central com a
finalidade de
construir moradias
de baixa renda faixa de 0 a 3
salarios minimos, e
promover a locação
social. realizar
empreendimentos
de propriedade
pública com
pagamento de uma
taxa minima de
manutenção pelos
moradores,
residentes no
municipio há cinco
anos.
um cadastro do
Plano Diretor junto
com a prefeitura ,
para que em breve
venham a ser
loteados os imóveis
e terrenos para sua
regularização .
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Danila
de
Leone
França
e
Freitas
Torres

Rafael
Luiz
Amgart
en

Residencias e
Empreendimentos
com sistema de
reuso de água, área
Considerando a área
verde para
como uma região
permeabilização da
importante de
água de chuva e
produção de água, é
captação de água de
de extrema
chuva. Sugiro que
importância que os
haja um efetivo
empreendimentos
estimulo (IPTU com
instalados na região
redição de valor, por
sejam sustentáveis e
exemplo) por meio
tenham modelos de
da Prefeitura para
engenharia que
que os
respeitem o meio
empreendimentos
ambiente.
façam escolhas
sustentáveis em
seus projetos de
engenharia.
Atenção
Campinas sabemos
principalmente com
Hoje nossa
temos muito matéria
dificuldade, é de
alvo do projeto sem
prima, mão de obra e
tentar registrar o
querendo a
talento pra crescer,
interação social e
terreno que foi
fazendo isso com total
não a segregação
comprado. Hoje já se
controle do
dos que podem e os
sabe que a área onde
crescimento e
que não podem
vivo não será
desenvolvimento da
retomada já tem Agua
pagar, investir em
família teremos um
Aulas de Cidadania
pela sanasa e esgoto
futuro fantástico.
para Pais,Mães e
assim que começarem
Fazendo novas
Filhos (pois desde
as atividades da
famílias mais fortes
pequenos temos
região. Mas não se é
com incentivos aos
que aprender a ter
possível achar o
estudos e família que
Campi
direitos e ter
bairro por exemplo
nas
já estão em projetos
deveres) adotar um
para cartas ou até
atualizar sempre seus
sistema integrado de
mesmo a cpfl que
dados para que
gostaríamos muito de
Saneamento e
possamos controlar as
energia. Onde pode
poder ter energia
saúdes dessas
sim cada cidadão
corretamente
famílias. Saude
instalada e tributada.
responsável pelo seu
Emocional, Saude
lixo. Tendo ele
Talvez com maior
Física, Saude
desconto em
índice de cadastro de
Financeira e Saude
famílias possamos
impostos da energia
Mental. E assim
por poupar o meio
traças meios de
moldarmos cada
ambiente. E registrar
eliminar áreas
cidadão ou cidadã
irregulares e fazer
o mais rápido nossa
como um exemplo
cidade para começar
crescer a cidade.
para o mundo.
a nos moldar
Incentivar o uso de
Energia solar,
políticas
armazenamento de
sustentáveis com
água, isolamento
incentivo fiscal
térmico, não
(municipal e nas
impermeabilização de outras esferas) para
Obras sustentáveis e
solo. Melhorar
geração de energia
Campi
calçadas mal
mobilidade nas
distribuída. Por
nas
conservadas.
calçadas para facilitar exemplo: para cada
o deslocamento dos banheiro, armazenar
deficientes e idosos - pelo menos 1m3 de
evitando acidentes e
água de chuva.
fonte de renda extra
Palestras sobre
isolamento térmico
para a cidade.
(diminui assim o uso

Habitação

Muitas moradias e
novos
empreendimentos
que colaboram para a
impermeabilização do
solo, geração de
resíduos sólidos e
consumo de água.
11/07/ CAMINHO
Além disso, pela
Campi
2015 - S DE SAN
proximidade com
nas
08:22 CONRADO
áreas de fragmento
de mata, há cada vez
mais conflito com
fauna silvestre, o que
promove grande
desequilíbrio
ambiental por
consequência a perda
da fauna silvestre.

Habitação

14/10/
2015 14:36

JARDIM
NOVO
ITAGUAÇ
U

Habitação

13/10/
2015 16:01

CAMBUÍ
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de ar
condicionados). Não
permitir que se
impermeabilize mais
de 2/3 do solo para
favorecer a
infiltração de água
de chuva nos lençóis
freáticos). Calçadas
com rampas,
degraus de
descontinuidades
devem ser multadas.

SANDR
A
MARIA
VILELA

Campi
nas

Faltam imóveis para
pessoas de baixa
renda.

Incentivar a
construção de
condomínios para
pessoas de baixa
renda.

JARDIM
Inserção 15/05/
DAS
Campi
Metropolit 2015 BANDEIRA
nas
ana
12:41
S

Falta de integração
com as outras
cidades.

Trens interligando as
cidades

Habitação

14/10/
2015 10:49

BAIRRO
BOTAFOG
O

Criar condomínios
pequenos com
imóveis de 3
cômodos para
pessoas de baixa
renda.

Sistema de
transporte de massa
Redução de custos,
para RMC (trem,
aumento da segurança metrô, VLT). Sei que
Alexand Inserção 22/05/
Sobrecarga do
CHÁCARA Campi
viária, melhoria da
o investimento é
sistema viário da
re
Metropolit 2015 DA BARRA
nas
mobilidade urbana,
alto mas o PAC
Piccin
ana
08:57
região.
melhoria da qualidade Federal e o Governo
de vida.
do Estado estão ai
para serem
utilizados.
Fundar "vilas de
idosos" em áreas do
município, contando
com minihabitações
com total
acessibilidade para
pessoas que
consigam viver
A inserção social de
individualmente,
pessoas idosas é um
mas sob a
problema que precisa
responsabilidade de
ser pensado
grupos
Melhorar condições
SANDR
imediatamente. A
multidisciplinares
Inserção 14/10/ BAIRRO
de acessibilidade é
A
Campi
expectativa de vida
compostos por
Metropolit 2015 - BOTAFOG
necessário para que
MARIA
nas
aumentou.
médicos clínicosana
10:39
O
essa população possa
VILELA
Consequentemente, a
geriatras, dentistas,
ter qualidade de vida.
população de mais
psicólogos,
idade precisará de
fisioterapeutas,
mais estrutura na
nutricionistas,
cidade.
enfermeiros. Em
cada "vila" haveria
um centro interno
onde a equipe acima
teria profissionais de
plantão para
atender os
habitantes idosos
dessa "vila".
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cintia
Inserção 09/10/
Campi
teixeira Metropolit 2015 - pq jatibaia
nas
zaparoli
ana
14:14

não
Inserção 03/10/
identific Metropolit 2015 ado
ana
11:38

não
identific
ado

Juliana
de
Cássia
Lopes
Miorin

ALINE
APAREC
IDA DA
SILVA
SANTOS

BARÃO
GERALDO

Campi
nas

mobilidade

Falta facilidade de
locomoção entre
cidades (transporte
de bens e pessoas)

Meio
Ambiente

Utilizar áreas de
BOSQUE
03/07/
belezas naturais para
DAS
Campi
2015 construções indevidas
PALMEIRA
nas
23:56
ou que servirão a
S
poucos.

Meio
Ambiente

VILLAGE
CAMPINA
S

A implantação de
diversos condomínios
em Campinas vem
Campi
dificultando o livre
nas
convívio, bem como a
possibilidade de todos
usufruírem de nosso
meio ambiente.

CIDADE
SATÉLITE
ÍRIS

Bom, se a sociedade
tivesse conhecimento
necessário para ver
que o meio ambiente
é algo importante e
maravilhoso que
temos, se a sociedade
Campi
parasse de ter o
nas
consumo
desnecessário, a
vergonha de jogar
lixos nas ruas,
desmatar matas,
poluir o ar, o mundo
seria bem melhor.

Meio
Ambiente

04/10/
2015 15:37

21/07/
2015 10:36

criação de
transporte coletivo
sobre trilhos entre
as cidades da região
metropolitana
- Avaliação de outros
meios de transporte
interurbano (em
especial o trem,
aproveitando a
malha já existente)
Melhorar a integração
- Implementação de
regional, a exemplo de
políticas regionais,
outras cidades no
como já existe em
mundo
alguns casos
(segurança pública
por exemplo)
- Abertura de novas
rotas de locomoção
interurbanas
Proteger as áreas de
maior beleza natural
Criar um parque
para se
onde hoje é a
transformarem em
fazenda Rio das
parques para a
Pedras em Barão
visitação pública e
Geraldo.
reservas naturais.
Criar o Parque de
Barão. Sobre a
Campinas é uma
implantação de
região que ainda tem
novos condomínios
mata e árvores nativas
em Campinas, creio
que precisam ser
que deve haver um
conservadas. Um
freio do poder
exemplo é o Parque
público e se pensar
Rio das Pedras, em
mais em implantar
Barão, local em que há
bairros sustentáveis,
grande especulação
com casas,
imobiliária.
empresas, escolas,
sem fechar as áreas.
Bom, um dos meus
sonhos é ver essa
cidade linda. Não so
crescer na parte de
economia mais sim
de bem estar. Quem
se sente bem em
viver numa cidade
Desmatar matas,
cheia de lixo nas
poluir o ar, muitas
ruas? Devemos para
fabricas, consumo
de fazer anúncios
desnecessário, lixos
propagandas com
nas ruas, enchentes,
papeis que vao ser
falta de natureza, falta jogados nas ruas e
de viver num ar lindo. provocar enchentes,
mal odor dando um
aspecto de feiura
para a cidade.
Devemos preserva
os animais, fazer
mais casas para
acolher animais de
rua, para de vender
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cachorros, animais
não se vende. Fzer
mais leis para
favorecer o meio
ambiente.

Inez da
Silva
Reis

não
identific
ado

não
identific
ado

Joice
Rodrigu
es de
Souza

Claudin
ei
Giacom
ello

Meio
Ambiente

Meio
Ambiente

Meio
Ambiente

Meio
Ambiente

Meio
Ambiente

23/06/
2015 21:21

JARDIM
SÃO
DOMING
OS

10/10/ BAIRRO
Campi
2015 - GUANABA
nas
10:43
RA

05/07/
2015 20:18

06/10/
2015 13:01

14/10/
2015 09:01

CHÁCARA
S
PRIMAVE
RA

JARDIM
ICARAÍ

JARDIM
MORUMB
I

Com sua revitalização
os moradores
poderiam fazer
caminhada em torno
dela, mais tem um
porém temos algumas
capivaras, então a
população fica com
medo, não peço que
acabe com as
capivaras, mas que
olhem para o bem
estar da polução
também.

Revitalizar a lagoa,
fazer um pista para
caminhada, colocar
aparelhos para
ginástica, e arrumar
um lugar onde as
capivaras possam
viver.

essencial para
vida,mas existe quem
não gosta das folhas
!!!

precisamos muito
para melhorar a
qualidade de vida !!!

que haja um plantio
em grande escala de
arvores de pequeno
porte em baixo da
rede eletrica e de
medio e grande
porte nas areas
livres da cidade !!!

Construir onde a
natureza nos
presenteia com uma
beleza incomum

Proteger as áreas de
maior beleza natural
para se
transformarem em
parques para a
visitação pública e
reservas naturais.

Criar um parque
onde hoje é a
fazenda Rio das
Pedras em Barão
Geraldo

Profissionais da
secretaria do verde
devem implantar
medidas e cuidados
florestais para que a
Estrada Velha de
Indaiatuba e os
bairros arredores
tenham mais bosques,
vidas e amores.

Reflorestar e cuidar
da arborização e
paisagismo da
Estrada Velha de
Indaiatuba e dos
bairros nos
arredores!! Locais
completamente
negligenciados....

Moro no jardim são
domingos a mais de
10 anos, fico chocada
quando vejo a imensa
lagoa que temos no
meio do bairro
Campi
abandonada. E um
nas
espaço lindo cercado
de arvores inclusive
ipês, mais
infelizmente surgiu
um incomodo as
capivaras......

Campi
nas

Sujeira e falta de
cuidados florestais
com a Estrada Velha
de Indaiatuba! Com a
chegada do Swiss
Campi Park, muitas árvores
nas
foram
devastadamente
retiradas e a Estrada
Velha de Indaiatuba é
totalmente
negligenciada.
No dia 13/10/2015
foram divulgados
novos relatórios sobre
a alteração climática,
Campi
e neste há a indicação
nas
da elevação de
temperatura de cerca
de 4 graus em cidades
como São Paulo. Em

Nosso município pode
1 - coleta e
contribuir para a
tratamento de lixo
melhoria da qualidade
orgânico de
de vida, aumento do
residencias e
convívio social,
comércios e
conscientização
tratamento deste
ambiental e geração
através de
de emprego com uma
compostagem nos
mudança nos principio moldes adotados na
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MARCO
S
OLIVEIR
A
SABINO

Meio
Ambiente

IRINEU
TIMPA
NI

Meio
Ambiente

DAMAR
IS
MINZO
N

Meio
Ambiente

Campinas estamos
de tratamento de lixo,
região de
acompanhando a
preservação de matas
Florianópolis SC.
ciliares e nascente e
diminuição
sistemática de volume
plantio de arvores.
de água em nossos
2 - Obrigatoriedade
rios, a perda de
de plantio de
nascentes urbanas e a
arvores
nativas da
erradicação de
região,
arvores das calçadas
preferencialmente
pelos donos de
frutíferas, com
imóveis. Outro tema é
altura
não superior a
o esgotamento de
5
metros
na calçada
nossos aterros
de todos os imoveis
sanitários devido ao
urbanos.
tratamento indevido
3
criação de
de resíduos sólidos,
reserva ambiental
em toda a extensão
dos 35 km do rio
Capivari, e
recomposição da
mata ciliar, criando
um grande corredor
verde no município.
Há um processo de
urbanização com
Criação e
destruição das áreas
manutenção,
verdes, naturais
públicas, do parque
(primárias) e mesmo
de Barão Geraldo,
aquelas já alteradas
onde se situa
pelo homem mas com
atualmente a
vegetação. Os
Melhoria efetiva da
fazenda Rio das
processos de
qualidade de vida da
Pedras. Reestudo e
ocupação urbana
população, com ganho
definição de novas
relegam a
de cidadania pelo
áreas, segundo cada
preservação do verde,
incremento e
quarteirão ou bairro,
com poucas (ou
incentivo à
de espaços verdes e
15/10/
TIJUCO
nenhuma) área de
participação na
Campi
de preservação.
2015 DAS
praças, de
definição do espaço
Cuidado e
nas
19:05
TELHAS
preservação e de lazer
urbano e rural.
acompanhamento
efetivamente
Efetivação do ser
da saúde da
mantidas e cuidadas.
humano e da Vida
vegetação arbórea
Apesar de ainda
como referência para
(arvores em
existirem muitas
a construção do uso e
calçadas), a exemplo
áreas verdes, há um
ocupação do meio
da prefeitura de
constante interesse
ambiente.
Piracicaba e Esalqimobiliário para
USP (uso de
ocupação e ganhos /
ultrassom para
valorização
análise do interior e
imobiliária. Os
da segurança dos
processos
troncos).
participativos são
insuficientes.
É PRECISO MUITA
JARDIM
HA MUITA FALTA DE
TRANSPARENCIA PARA
28/09/ CHAPADÃ
COMUNICAÇÃO E
CAMPI
COM O PUBLICO E
2015 OENTROSAMENTO
NAS
MAIS
21:32 [CONTINU
ENTRE AS DIVERSAS
INTERCOMUNICAÇÃO
AÇÃO]
SECRETARIAS
ENTRE AS SECRETARIA
Muita gente não
Se tivermos mais
Plantar árvores no
10/10/ JARDIM
desejar ter árvores
árvores nas praças e
balão do Castelo e
Campi
2015 - CHAPADÃ
em sua casa ou na
avenidas da cidade e
em outras praças e
nas
21:24
O
frente de seu
nos bairros teremos
avenidas da cidade,
comércio por medo
uma cidade linda e
além de todos os
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não
identific
ado

Meio
Ambiente

04/07/
2015 11:44

não
identific
ado

Meio
Ambiente

11/06/
2015 13:53

não
identific
ado

Meio
Ambiente

03/07/
2015 14:46

SANDR
A
MARIA
VILELA

Meio
Ambiente

14/10/
2015 10:45

de que a árvore
mais fresca.
bairros de campinas
destrua seu
com árvores
calçamento ou dê
próprias para
muito trabalho pra
centros urbanos.
limpar.
Só que existem
árvores próprias para
centros urbanos.
então minha sugestão
é que a própria
Pedir ajuda para a
prefeitura incentive
Cati para produção
seus moradores e
dessas mudas e
comerciantes a
distribuí-las em
plantarem árvores em
postos de gasolina
frente a sua casa e/ou
para a população.
estabelecimentos.Isso
ajudaria a cidade ficar
mais fresca e mais
bonita
O avanço
indiscriminado das
construções e a
A criação do Parque
verticalização
de Barão é
excessiva culminam
fundamental
dentro
em cidades com mais
deste
tema.
habitantes do que
seria recomendável,
por metro quadrado.
A tendência atual de
Acho que a
se aproveitar cada
preservação de
VILA
reservas ecológicas
pedaço de terra para
Campi
CURA
se construir trazem
são fundamentais
nas
D'ARS
diversos prejuízos,
para a manutenção da A limitação da área a
dentre eles a falta de qualidade de vida em
ser construída em
escoamento
uma cidade.
terrenos públicos e
necessária para as
particulares,
águas das chuvas e
preservando-se
aumento da poluição
áreas de terra,
do ar. Preservação de
também é algo a ser
áreas verdes, quintais
levado em questão.
e arborização das ruas
é fundamental para a
saúde e bem estar em
uma cidade moderna.
na minha opiniaõ eu
so diretor deve
reconhecer que a
-------------- Campi
cidade esta
-------nas
construida sobre a
natureza com
recursos.
Proteger as áreas de
maior beleza natural
CHÁCARA
Construir onde a
Criar um parque
para se
S SANTA Campi
natureza nos
onde hoje é a
transformarem em
MARGARI
nas
presenteia com uma
fazenda Rio das
parques para a
DA
beleza incomum
Pedras
visitação pública e
reservas naturais.
A pouca divulgação de
Oferecer
BAIRRO
como as pessoas
Incentivar
treinamentos e
Campi
BOTAFOG
podem descartar
cooperativas de
auxiliando a
nas
O
material reciclável é
material reciclável
instalação de
um problema que
cooperativas em
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considero muito sério.

MARCO
S
OLIVEIR
A
SABINO

Meio
Ambiente

15/10/
2015 20:28

TIJUCO
DAS
TELHAS

Campi
nas

rodrigo
nunes

Meio
Ambiente

13/10/
2015 18:22

BAIRRO
BONFIM

Campi
nas

não
identific
ado

Meio
Ambiente

BOSQUE
15/10/
DOS
Campi
2015 JEQUITIBÁ
nas
13:26
S

locais menos
favorecidos.
Estímulo às
habitações
sustentáveis,
ensinando desde a
escola a redução da
produção de
resíduos e lixo,
estímulo efetivo à
coleta seletiva e
reciclagem, captação
da água de chuva,
uso de aquecedores
de água solares,
estimulo à
microgeração
elétrica por painéis
solares fotovoltaicos
(Campinas tem
indústria desse
setor), estímulo a
aproveitar água de
reuso para limpeza
em geral (em
condomínios com
ETEs próprias, por
exemplo).
criacao de um
espacos para
animais de
estimacao, como os
caes, em campinas
tem muita carencia
de uma espaco
realmente destinado
a eles, onde possam
ficar livres com
outros caes com
seguranca e de
forma apropriada
Plano Diretor 2016 Localização:
Chácaras S.
Martinho - Sugestão.
A fim de preservar
dezenas de
nascentes existentes
no loteamento,
citado, neste
município de
Campinas ,
constituídos de 5000
metros quadrados e
considerando a
expansão urbana. e
como esses lotes
tem várias nascentes
que dão origem ao
córrego com
considerável volume
d´água sugiro, a
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construção de uma
avenida de duas
mãos ao longo do
córrego formado por
essas nascentes e
mantendo a mata
ciliar.Sylvio
Rodrigues -fone
32425894

maria
ercilia
buckeri
dge

Meio
Ambiente

Danila
de
Leone
França
e
Freitas
Torres

Meio
Ambiente

Cada pessoa com
baixa renda teria
uma aprendizagem
através de um curso
com certificado para
Transformar em
a transformação de
arrecadação financeira
lixo orgânico em
para pessoas de pouca
adubos e hortas
renda usando o
seguindo uma
beneficio de
logística de
aprendizagem através especialistas sendo
de um agrônomo em
13/10/ JARDIM
voluntários, como
Campi Desperdício do llixo
realizar a
engenheiros
2015 DAS
nas
orgânico
compostagem
agrônomos,
14:41 PAINEIRAS
transformando o lixo
paisagistas, etc.
orgânico em adubo.
Direcionados por
Realizando hortas
uma politica de total
orgânicas em todo e
assistência com
qualquer terreno
fiscalização para a
ocioso.
execução deste
projeto (para tudo
isso exige um
programa de
logística e
capacitação)
A região é um
Na região de Sousas,
importante local de
observo que os
produção de água. A
principais problemas
inexistência de coleta
ambientais
de efluente prejudica
enfrentados pela
a qualidade das água. Coleta de Efluente:
população são
Sobre a geração de
orientar a população
relacionado aos
resíduos, pontuo o
que ainda não tem
saneamento. Ainda
mesmo: a região é
ligação a fazer de
apresentamos casas e
importante
forma correta
comércios que não
11/07/ CAMINHO
possuem sistema de ambientalmente e por
Campi
isso, a coleta de
2015 - S DE SAN
coleta de efluente. A
nas
Resíduos Sólidos deve
08:15 CONRADO
questão da coleta
ser realizada com
seletiva foi muito
efetividade.
prejudicada após a
colocação dos
Fauna Silvestre: temos
contêineres de coleta
exemplares
Resíduos Sólidos:
de resíduos orgânico.
importantes para a
Coleta seletiva
É fato que ouve piora
manutenção do
efetiva-informar a
no sistema de
equilíbrio ambiental.
população sb a
"seleção" do resíduo,
Falta compreensão
importância.
o que compromete
por meio dos
Fiscalizar coletores
muito a saúde
moradores e um
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ambiental do Distrito.
Perda de Fauna
Silvestre é outro
problema que merece
destaque

sentimento de
valorização destes
animais. Há muita
perda por
atropelamento.

JOSÉ
CARLOS
BORGE
S
AGUIAR
DA
SILVA

Meio
Ambiente

A expansão da cidade
Estudos indicam que
tem ocorrido sem os
cerca de 30% da vazão
devidos cuidados em
de um rio provém do
relação à preservação
nível de base, ou seja,
de áreas de recarga
é alimentado pelas
de nascentes. Para
águas do lençol
que as nascentes
freático. As águas do
existam, são
freático são oriundas
necessárias algumas
da infiltração de águas
condições, tais como
pluviais, assim como
áreas de recarga
as nascentes. Sendo
(áreas nas quais as
assim poderemos ter
07/10/
VILA
águas pluviais
uma segurança hídrica
Campi
2015 - PROGRESS
infiltram no subsolo)
nas
maior, com mais água
10:12
O
com vegetação, APP
e de melhor qualidade
das nascentes com
nos rios ao
mata ciliar, para que
preservarmos as
as águas pluviais
condições ambientais.
atinjam o lençol
A taxa de
freático, mantendo o
permeabilidade
fluxo da nascente.
urbana precisa ser
Isto evita
acima de 25%,
predominância de
condição necessária
escoamento
para assegurar
superficial, causando
ocupação racional do
erosão e alagamento
espaço urbano.
em diversas áreas.

Ana
Cristina
Motta
Bessa

Meio
Ambiente

06/08/
2015 15:55

JARDIM
GUARANI

Campi
nas

Arborização,
paisagismo,
preservação de
nascentes e rios

Cidades mais bonitas,
respiráveis e
respeitando todo tipo
de vida

Fauna Silvestre:
aumento das
sinalizações nas vias
(ruas e estradas) /
Atividades de
educação ambiental
com a comunidade/
CRIAÇÃO DE UM
LOCAL PARA
ENCAMINHAR
ANIMAIS
ATROPELADOS OU
FERIDOS
(Cras)/Determinar
qual órgão devemos
recorrer para
resgate de fauna
silvestre e para onde
devemos ligar
Segundo dados da
SVDS, Campinas tem
2311 nascentes.
Destas, 2075 estão
degradadas.Segundo
a CPRM e Defesa
Civil, Campinas tem
18 pontos de risco,
fortemente sujeitos
a alagamentos. isto
é, centenas de exnascentes não estão
preservadas e
deixaram de ter
água aflorando. A
cidade precisa
recuperar as
nascentes
degradadas e
preservar as poucas
nascentes ainda
existentes. Precisa
também recuperar
as APPs dos cursos
d'água. Esta é uma
oportunidade única
de resgatarmos esta
dívida ambiental.
-Eliminação de gelos
baianos. Se uma
porção da rua já está
determinada a ser
inutilizada, que essa
área se transforme
em área verde.
-Punição para quem
despeja resíduos
tóxicos nos rios da
cidade.
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TRATAMENTO
TOTAL DO ESGOTO.

não
identific
ado

Meio
Ambiente

29/06/
2015 00:04

CHÁCARA
S SANTA
MARGARI
DA

Rafael
Luiz
Amgart
en

Meio
Ambiente

13/10/
2015 15:54

CAMBUÍ

-Coleta seletiva em
todos os bairros.
Isso diminui
drasticamente os
resíduos e
URGENTE: Aterro
sanitário.
-Plantio de árvores
em todos os espaços
que estão asfaltados
ou concretados e
que estejam dentro
de área de
preservação. Não
deixem que se
destruam
nascentes!!!!!
Criar um parque na
fazenda Rio das
Pedras em Barão
Geraldo.
Essa área tem que
ser destinada a
parque porque é a
única área que
dispões de matas e
várzeas tombadas
pelo Condepacc, o
maior lago de
Poucas áreas de
Campinas, também
parques na cidade.
tombado pelo
Campinas tem
Campinas precisa de
Campi
Condepacc,
crescido demais e não
nas
mais áreas de parques
construções
tem áreas verdes de
históricas tombadas
visitação nem perto
pelo Condepacc, é
de suficientes.
uma área linda e faz
parte necessária de
um corredor
ecológico por onde
passam animais
silvestres
ameaçados de
extinção. como a
sussuarana. Há uma
petição com 23.000
assinaturas pela
criação do parque.
Uma cidade com mais
de 1 milhão de
habitantes precisa ter
Desenvolver pelo
uma postura
menos 4 bolsões ou
estratégica com
reservatórios
Campi
Abastecimento de
relação a este tema.
estrategicamente
nas
água.
Não se pode ter
posicionados para
captação apenas "a fio
abastecer a
d'água" ao leito do rio
população de
(acho que o Atibaia é
maneira eficiente.
o mais importante de
Campinas).
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Enrique
Ortega

Meio
Ambiente

não
identific
ado

Meio
Ambiente

IRINEU
TIMPA
NI

Meio
Ambiente

A construção da
Avenida Mackenzie
que liga a Dom Pedro
com a região de
Existe uma grande
Manter as áreas da
Joaquim Egídiopossibilidade de
APA protegidas
Sousas abre a
impactos ambientais evitando a expansão
possibilidade da
negativos, como :
urbana e
destruição da APA de
CIDADE
perda da
especulação
Campinas que é uma
31/07/ UNIVERSI
biodiversidade, perda
imobiliária. A
Campi região de preservação
2015 TÁRIA
de áreas verdes, perda
Avenida ficaria
nas
que é fonte de
superfícies de
apenas destinada a
09:55 CAMPINEI
mananciais e é frágil,
RA
absorção e infiltração
melhoria da
ela é protegida por lei
de água (nascentes ),
circulação entre
municipal. O
fator crítico para a
Campinas aos
Planejamento
sustentabilidade do
distritos de Sousas e
Estratégico deve
município.
Joaquim Egídio.
negar a abertura de
condomínios e outras
ocupações do solo na
APA.
Instituir leis ou
normas que se
restrinja ou proíba a
instalação das
cornetas sonoras
nos sistemas de
segurança prediais,
pois esses
equipamentos
Ainda há barulho e
disparam por
ruídos produzidos por Falta mais atenção ao
15/10/
qualquer motivo e
JARDIM Campi
diversos agentes ,
tema em geral,
2015 sensibilidade.
BRASIL
nas
interferindo nas vidas
mesmo com todo
11:10
de todos, sem
controle que há.
Já existem os
exceção
alarmes nas centrais
de monitoramento
contratados.
Coibir também o
som altíssimo dos
escapamentos das
motocicletas, como
já é com os do
pancadão.
SERÁ MUITO UTIL
CRIAR-SE UM CANAL
DIRETO PARA QUE A
POPULAÇÃO POSSA
FAZER
RECLAMAÇÕES
SUGESTOES E
CRITICAS, ATRAVES
DE UM
É PRECISO MUITA
JARDIM
HA MUITA FALTA DE
TRANSPARENCIA PARA CREDENCIAMENTO
28/09/ CHAPADÃ
COMUNICAÇÃO E
ESPECIFICO PARA
CAMPI
COM O PUBLICO E
2015 OENTROSAMENTO
CADA CIDADÃO
NAS
MAIS
21:37 [CONTINU
ENTRE AS DIVERSAS
INTERCOMUNICAÇÃO
INTERESSADO EM
AÇÃO]
SECRETARIAS
ENTRE AS SECRETARIA
COLABORAR E
ASSIM ESSE
CIDADÃO PODERA
TER ACESSO DIRETO
JUNTO AOS
DIVERSOS SERVIÇOS
DA PMC, SEM TER
QUE PASSAR POR
BUROCRACIAS,
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COMO O 156, POR
EX, E ASSIM
AGILIZAR SUAS
INFORMAÇÕES

Edinei
Russo

Lívia
Moreira
de
Camarg
o
Barreto

Meio
Ambiente

Meio
Ambiente

14/07/
2015 18:26

20/09/
2015 23:27

VILA
SANTA
ODILA

JARDIM
CHAPADÃ
O

não
identific
ado

Meio
Ambiente

05/07/
2015 10:39

BRUNA
BARBO
SA
ALVES

Meio
Ambiente

03/07/
-------------2015 -------17:12

BARÃO
GERALDO

Campi
nas

A falta de mais verde
pela cidade e
manutenção;

Potencialidades Melhor qualidade de
vida, proteção ao
meio ambiente;

Creio que a cidade de
Campinas, assim
como muitas outras
cidades que
cresceram sem
planejamento e em
poucos anos, esteja
repleta de conflitos
relacionados ao meio
ambiente. O
crescimento
acelerado da cidade
nos últimos anos
Campi
agravou vários
problemas, mas
nas
ressalto os
relacionados aos
resíduos, a qualidade
de ar, e a degradação
de áreas verdes.
Outros problemas
relacionados com o
abastecimento de
água, coleta e
tratamento de esgoto
também são
extremamente
relevantes.

Campi
nas

Construir onde a
natureza nos
presenteia com uma
beleza incomum

Permitir a expansão
urbana em áreas onde
Outra
a natureza deveria ser
preservada.

Proteger as áreas de
maior beleza natural
para se
transformarem em
parques para a
visitação pública e
reservas naturais.
Valorizar a
preservação da
natureza e
preservação dos

A produção de
Jardins Suspensos
pela cidade através
de projeto
arquitetônico ;
A plantação de mais
arvores, flores;
Desapropriação de
áreas para
construção de
Jardins;
Restauração das
APPs da região com
espécies nativas,
destacando o papel
importante dessas
espécies para a
fauna e dessa ação
para a preservação
dos recursos
hídricos, fauna e
melhoria na
qualidade do ar.
Restauração de
parques e praças
também com
espécies nativas e
atrativas para a
fauna, talvez abrir
para a população
poder colaborar
adotando as praças
de seus bairros.
Mais lixeiras (de
alvenaria) pela
cidade e investir na
educação ambiental
nos meio de
comunicação.
Incentivo ao uso de
bicicleta
Minha resposta:
Criar um parque
onde hoje é a
fazenda Rio das
Pedras em Barão
Geraldo
Criar um parque
onde hoje é a
Fazenda Rio das
Pedras em Barão
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TOLED
O

não
identific
ado

ricardo
messias
alves

Yma S.
de
Abreu

recursos hídricos

Meio
Ambiente

Meio
Ambiente

Meio
Ambiente

Geraldo.

Animais solto nas
ruas.
Considerando o
abandono dos nossos
animais nas ruas,
doentes, sem
condições digna de
sobrevivência;
Considerando os
acidentes causados
com as nossas
05/10/ RESIDENCI
Campi
crianças, idosos,
2015 - AL BARÃO
nas
deficientes, e outros;
11:31
DO CAFÉ
Considerando os
dejetos fecais de
animais, que sujam as
nossas calçadas, ruas,
gerando cheiros não
agradáveis e
causando acidentes;
Considerando a
multiplicação sem
controle dos nossos
animais;

Ampliar o sistema de
proteção aos
animais, recolher
efetivamente nossos
animais das ruas e
colocá-los em
Cidade suja, seres
ambientes próprios,
humanos sem
com pessoas
segurança e animais
qualificadas
mal tratados. Falta de
inclusive
consciência humana.
veterinários.
Divulgar na mídia
local: Jornais, TV,
rádios, portal, etc...
que estão para
doação.

Problema com o
barulho e a romaria
na mata da antiga
Fazenda Bela Aliança
que foi criada uma
área de preservação
ambiental, mas que
preservada nada é só
antar pelo meio da
Campi mata vai ver os lixos e
nas
destruição da mata,
não se vê mais
tucanos, macacos
entre os bichos que
existiam lá. Preservar
os rios e nascente de
água da região, criar o
parque linear do
entre o satélite Iris 2 e
3.

Possui uma grande
área verde

Para evitar a romaria
de destrói a mata e
afugenta os bichos
que ali vivem
deveria cobrar do
proprietário das
terras por
funcionários para
proteger a mata já
conversei com o Sr.
Isacc que se diz
administrador da
fazenda e o mesmo
diz que colocaria
uma guarda para
fiscalizar a área
porque as terras não
foram doadas ainda
para a prefeitura, e
quando a PM e
guarda municipal
acionada vir no local
pedir desocupar o
local por ser APP.

A garantia dos
corredores ecológicos
preservados e a
garantia de acesso da
população ás áreas
verdes, tanto pela
qualidade de vida,
como para ressuscitar
o valor da
biodiversidade na
população.

Criação de áreas
verdes tanto para
preservação e
estudo como para
recreação

14/08/
2015 22:18

03/07/
2015 21:46

CIDADE
SATÉLITE
ÍRIS - 2ª
PARTE

BAIRRO
GUARÁ

Campi
nas

Se o ser humano
destruir as outras
espécias vivas, com
certeza a espécie
humana sucumbirá.
Estão destruindo
todos os locais de
possibilidade de
preservação da vida.
Por exemplo, o
santander na
construção da sua
sede internacional,
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destruiu refúgios de
espécies silvestres,
secou nascentes e
assoreou o lago que
faz parte do corredor
ecológico da região.
Isso não poderá mais
acontecer, estamos
indo rumo ao fim....

Juliana
de
Cássia
Lopes
Miorin

Maria
de
Fátima
de
Gouvei
a

Meio
Ambiente

Meio
Ambiente

04/10/
2015 15:36

14/10/
2015 23:31

VILLAGE
CAMPINA
S

CIDADE
UNIVERSI
TÁRIA
ZEFERINO
VAZ
(UNICAM
P)

Campinas é uma
região que ainda tem
A implantação de
diversos condomínios mata e árvores nativas
em Campinas vem
que precisam ser
conservadas. Um
Campi
dificultando o livre
nas
convívio, bem como a
exemplo é o Parque
possibilidade de todos
Rio das Pedras, em
usufruírem de nosso Barão, local em que há
meio ambiente.
grande especulação
imobiliária.

Campinas tem
perdido grande parte
das árvores que
existiam nas calçadas
dos bairros
Que a Prefeitura
residenciais e
cumpra o seu papel de
comerciais. Pelos mais
zelar pela boa
diversos motivos, a
qualidade do ar,
maioria injustificáveis
manutenção de uma
na minha opinião, as
temperatura mais
pessoas cortam as
Campi
agradável, pela saúde
árvores e cimentam o
nas
da população e beleza
buraco da calçada.
da cidade também,
replantando as
árvores nas calçadas
em cada quarteirão da
cidade.
Por conta disso
caminhar pelas ruas,
principalmente no
verão, pode ser um
sacrifício em função
do forte calor.

não
identific
ado

Meio
Ambiente

05/07/
-------------- Campi
2015 -------nas
15:32

Criar o Parque de
Barão. Sobre a
implantação de
novos condomínios
em Campinas, creio
que deve haver um
freio do poder
público e se pensar
mais em implantar
bairros sustentáveis,
com casas,
empresas, escolas,
sem fechar as áreas.
O plantio de árvores
em todas as calçadas
de Campinas. Como
no passado muitas
árvores plantadas,
hoje sabemos que
não eram as mais
adequadas e
causaram muitos
problemas, que este
plantio siga algumas
regras que
possibilitem uma
melhor convivência
de pessoas, árvores,
veículos, etc. Sugiro
árvores nativas,
floridas e de
tamanho adequado
ao local.
Para a PMC dar o
exemplo sugiro
fortemente que
sejam replantadas
árvores no Balão do
Castelo, que ficou
árido, quente
demais e feio na
minha opinião.
Barão Geraldo
precisa de um
Grande Parque
Ambiental - que se
transforme a
Fazenda Rio das
Pedras nesse
Parque! Precisamos
dar exemplo a altura
de nosso papel
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social. Meio
ambiente é resposta
ao presente e futuro
das cidades.

Joice
Rodrigu
es de
Souza

Meio
Ambiente

06/10/
2015 12:35

JARDIM
ICARAÍ

Eu fico geralmente
muito triste quando
eu vejo políticas em
prol de florestamento
urbano apenas nos
bairros nobres ou nas
principais avenidas da
cidade. A periferia
também faz parte da
cidade e também
merece cuidados tais
Campi
como jardins e
nas
bosques. No Jardim
Icaraí, Noêmia, Stela,
por exemplo, esses
cuidados são
inexistentes. Além de
deixar o espaço
urbano mais
agradável,
conseguiríamos
atingir melhores
equilíbrios térmicos.

não
identific
ado

Meio
Ambiente

JARDIM
15/05/
DAS
Campi
2015 BANDEIRA
nas
12:39
S

Saul
Fanini

Meio
Ambiente

21/06/ PARQUE
Campi
2015 - JAMBEIRO
nas
22:42 - 1ª PARTE

não
Mobilidad 14/10/
-------------- Campi
identific
ee
2015 -------nas
ado
Transporte 16:42

Florestamento e
cuidados com
jardinagens nas
periferias; hortas
públicas e coletivas
com locais
voluntários para
cuidar, mais praças
para convívio social
na periferia. Quando
digo periferia,
abranjo Jardim
Icaraí, Noêmia, Jd do
Lago, Stella, Nossa
Senhora de Lourdes,
visto que esses são
bairros esquecidos
pela prefeitura, a
qual só entende
Ouro Verde e Campo
Grande como
regiões periféricas.

Incentivar a
população. E exigir
falta de escoamento
que toda casa
de água da chuva,
tenham uma arvore
deve exigir da
e calçamento em
população, que se
que a água escoa
faça calçadas onde se
para terra, terrenos
escoa a água para a
baldios deve ser
terra. Incentivar a
exigido a limpeza e
população ter um
fazer calçamento.
minimo de espaço de
Multas para quem
terra no quintal.,
jogar papel na rua e
Fazer compostagens
lixo em terrenos
em casa.
baldios. Onde os
próprios moradores
possam denunciar.
-o
poder publico não
-invasoes de
-o tema agua.
deve jamais permitir
nascentes
invadir leitos de rios
-seja por ricos ou
-a sua falta daqui para
ou nascentes por
pobres
frente.
quem quer que seja.
na região do Campo
Grande (por exemplo)
existem ruas (inclusive
com itinerário de
ônibus), que quando
Não permitir,
Padronização no
eles se encontram em
mesmo que em
tamanho de ruas e
sentido contrário um áreas invadidas que
calçadas (largura
deles precisa subir na
as ruas sejam
mínima).
calçada.
suprimidas.
Pouca calçada,
atrapalha o transito de
pedestres,
cadeirantes, crianças
Incentivar a
população. E exigir
que toda casa tenham
uma arvore e
calçamento em que a
água escoa para terra,
terrenos baldios deve
ser exigido a limpeza e
fazer calçamento.
Multas para quem
jogar papel na rua e
lixo em terrenos
baldios. Onde os
próprios moradores
possam denunciar.
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em carrinho, etc.

Fábio
Luís
Mobilidad 09/06/
Erbetta
ee
2015 de
Transporte 16:46
Andrad
e

PARQUE
RURAL
FAZENDA
SANTA
CÂNDIDA

Mobilidad 07/05/
ee
2015 Transporte 16:55

PARQUE
SÃO
QUIRINO

MARCO
S
Mobilidad 15/10/
ee
2015 OLIVEIR
A
Transporte 19:21
SABINO

TIJUCO
DAS
TELHAS

Marcel

Caso seja necessário o
acesso do Corpo de
Bombeiros, as
dificuldades serão
enormes
Os ônibus quebram
Asfaltar as ruas que
Um dos problemas,
mais rapidamente e os
são itinerários de
são ruas de terra, mal
custos acabarão sendo
ônibus,
conservadas que são
Campi
repassados as tarifas.
principalmente a
itinerário de linhas de
Rua Mirta Coluccini
nas
ônibus e prejudicam a
Porto, no Parque
todos (usuários e
E o desconforto para Rural Fazenda Santa
empresas de ônibus)
os passageiros.
Cândida.
Acredito que a
O primeiro grande
principal
Durante os
passo é aumentar a
manifestos contra o
potencialidade para
autonomia dos
governo petista vi
este tema seja a
bilhetes de ônibus. A
num jornal a foto de existência de um novo cidade de Toronto
uma manifestante
tipo de demanda
no Canadá oferece a
carregando um cartaz formado por pessoas
população duas
que dizia: "Um país
que querem buscam o linhas principais de
rico não é aquele
transporte publico por metro (Norte/sul),
onde o pobre compra
opção e não apenas
ônibus elétrico e o
carro, mas onde o rico
por falta de opção.
convencional. Para
anda de ônibus". Esta
qualquer das opções
Anualmente centenas,
frase é simplesmente
você pode comprar
talvez milhares de
Campi brilhante pois revela
bilhete diário,
jovens buscam
nas
nas entrelinhas um
semanal, ou cartões
Campinas para
grau de consciência
mensais ou anuais.
estudar, trabalhar ou
sócio/ambiental
Quanto maior o
apenas passear.
elevadíssimo tanto
prazo, maior o
Oferecer transporte
por partes dos
desconto. Com esse
publico padrão 1º
governantes quanto
"bilhete único", vc é
mundo, atrairia muito
dos cidadãos que
livre para usar
mais estudantes,
estão dispostos a
qualquer transporte
profissionais e turistas
utilizar transporte
publico quantas
dispostos a investir na
publico por todos os
vezes quiser no
cidade gerando mais
benefícios agregados,
mesmo dia. E ainda
empregos,
desde que o serviço
oferece descontos
consequentemente
seja um atrativo..
p/ vários
mais recursos.
entretenimentos
Que seja repensada
a mobilidade dos
pedestres usuários
(geralmente por
ônibus) das rodovias
que cortam o
município, com a
implantação
sistemática de
Campi
passarelas, seguras e
nas
efetivas. Que o
critério de
implantação na se
vincule apenas do
número de pessoas
que atravessam o
trecho da rodovia
por hora. Que os
entes públicos e
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concessionárias se
entendam e
priorizem a
segurança e bem
estar também da
população que
necessita cruzar as
rodovias (exemplo:
SP-340, km 121, e na
altura do Alphaville).

peterso
n mileo

não
identific
ado

RUTE
APAREC
IDA
PACHEC
O

sou usuario de
bicicleta como meio
de transporte e lazer.
há um trecho da
avenida Antonio
Rocato(estrada dos
Mobilidad 13/10/ JARDIM
amarais) logo apos o
Campi
ee
2015 SANTA
Cemiterio nossa
nas
Transporte 16:36
MÔNICA
senhora da conceição,
principalmente na
curva, um poco antes
do posto de
combustivel, que é
muito escuro, sem
iluminação publica,
A via tem problemas
no asfalto, é mão
única e não tem
saídas para as vicinais
fazendo com que os
carros parem no meio
da pista ou entrem
Mobilidad 15/10/
que nem loucos na
-------------- Campi
ee
2015 frente de outros. è
-------nas
Transporte 13:25
muito perigosa, não
tem retornos e tem
sido escolhida por
assaltantes armados
que cercam quem
vem na pista porque
não tem como
escapar
NÃO ENTENDO,
COMO NUNCA
FIZERAM UMA
REFORMA EFETIVA
NO CORREDOR DE
ÔNIBUS DA AV:JOÃO
JORGE .....SÓ QUEM
NUNCA PASSOU POR
Mobilidad 08/05/
-------------- Campi ALI EM HORÁRIOS DE
ee
2015 -------nas
PICOS, NÃO PENSA
Transporte 16:41
QUE OS ÔNIBUS QUE
VÊM DA SANTOS
DUMONT TERIAM
QUE SEGUIR PELA
MÃO DIREITA....E OS
ÔNIBUS QUE VÊM
PELO CORREDOR
AMOREIRAS SEGUEM

iluminação publica ou
a falta dela interfere
diretamente na
locomoção das
pessoas, no caso do
bairro onde moro,
diversas pessoas usam
o trecho acima como
passagem obrigatoria
e a falta de iluminação
faz dele um percurso
muito perigoso.(sem
contar a pessima
pavimentação)

iluminação e
colocação de
balizadores(sei que
são sugestões pra
problemas que me
atingem e são bem
pontuais, mas achei
valido sugerir)

Facilitaria o fluxo do
trânsito local uma vez
que cada dia surgem
Duplicação da
mais bairros por aqui. Estrada da Rhodia,
Daria mais segurança
pelo menos em
ao pedestre porque
trechos possíveis.
muitas vezes os carros Criação de trevos de
não esperam a vez
retorno em entrada
para entrar na via e
de vias importantes
vão pelo acostamento ou bairros, como é o
até encontrarem uma caso da Vicinal que
brecha, até em locais
liga a estrada a
onde tem pontos de
Betel, entrada para
ônibus. Mais
o Guará, etc.
segurança aos
motoristas.
EU TOMO AO
MENOS 6 LINHAS DE
ÔNIBUS
DIARIAMENTE, E
GOSTO MUITO DE VER ISSO ME CONCEDE
PROPRIEDADE EM
A AQUISIÇÃO DE
NOVOS
DIZER OS PONTOS À
ÔNIBUS....ACREDITO
MELHORIA........E
QUE O CIDADÃO TEM SÃO QUESTÕES DE
PRIORIZAR
DIREITO A DIGNIDADE
E
ALGUMAS REGIÕES
QUALIDADE.......ÔNIB EM DETERMINADOS
US NOVOS TRADUZ À
HORÁRIOS ........E
ESSAS PERSPECTIVAS
UMA LÓGICA
SIMPLES E
ACREDITO QUE
EFICAZ.....GERANDO
SATISFAÇÃO DA
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PELO CORREDOR
INTERNO
(ESQUERDA)....ESSAS
MODIFICAÇÕES
OCORRERAM NA
AV:ANCHIETA E
AV:MORAES
SALLES....PORQUÊ
NÃO NA AV:JOÃO
JORGE..?

Claudin
Mobilidad 15/10/
ei
ee
2015 Giacom
Transporte 08:23
ello

Rafael
Piatto
Berton

Mobilidad 23/09/
ee
2015 Transporte 11:12

JARDIM
MORUMB
I

BAIRRO
CAMBUÍ

POPULAÇÃO
......VEJO QUE AS
LINHAS FAZEM
TRAJETOS MUITO
LONGOS.......ACHO
ISSO RUIM

Trens.
Reativação do
transporte
Sou usuário do
ferroviário de
transporte publico de
passageiro de longo,
Campinas e assisto
Para a ferrovia grande
médio percurso a
diariamente ao
existente há a
partir de Campinas e
congestionamento de
oportunidade da
de trens regionais.
ônibus em pontos de região metropolitana
Criação do trem
estrangulamento
criar uma grande
metropolitano entre
viário com um
interconexão
Vinhedo e
numero maior de
ferroviária com trens
Americana e entre
linhas que a
partindo para várias Indaiatuba e Paulinia
capacidade local, tais
direções do estado.
Criação de linhas de
Campi
como corredor
para os trechos
VLT nos antigos
nas
central, João Jorge e desativados podemos ramais desativados Campos Sales.
usar o estudo da
São Domingos x
Também vejo com
Emdec para uso de
Alfavile, Centro x
tristeza a perda de
metros e VLT. Para o
Barão Geraldo e
oportunidade do uso
transporte de ônibus
Centro x Sousas.
da linha ferrea
podemos criar vários
Criação de
existente para
corredores diametral
Corredores de
transporte de
para diminuir o
onibus Diametral
passageiros assim
numero de linhas na
que atravessem a
como os antigos leitos
região central.
cidade de ponto a
de ferrovias
ponto tais como P.
desativadas
Anchieta Saudade,
Campo Grande
Iguatemi, Ouro
Verde São Quirin
É impensável que
uma Metropole do
Campinas possui
porte de Campinas,
enormes areas
pertencente às antgas
com potencial para
ser um grande polo
vias férreas hoje subaproveitada e em
internacional de
estado de
desenvolvimento,
Ações requeridas:
sequer possua Pedra
deterioração,
Fundamental lançada
revitalizar este
Campi para possuir sistema sistema é crucial para
próprio de Metro ou integrar e exponenciar
nas
quaiquer tipo de
sua capacidade de
mobilidade.
Modal Ferroviario
para mobilidade.
- Otimizar
sincronização e
melhorar timing dos
semáforos das areas
centrais de
Campinas para
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maximizar a
capacidade de fluxo
das vias;

A cidade não pode
depender apenas de
carros e ônibus
(antigos, caros e
desconfortáveis)
como modais para
transporte de massa.

Sistema de onibus
atual é caro,
desconfortável e
ineficiente.

Campinas perdeu
vitalidade e
capacidade de
investimento em
obras viárias
- Melhorar
(asfaltamento de
pontualidade,
qualidade, túneis,
conforto (ar
acessos, pontilhões) é
condicionado e
imperativo recuperá- assentos) em 100%
la e diversificar sua
dos Onibus e reduzir
matriz de transporte
preço do passe
incluindo além dos
urbano;
BRTs, modais
ferroviários como VLTs
/ Metros / Trens e
integrar Viracopos.
- Melhorar a
sinalização de
trânsito e
fiscalização de
infrações;
- Construir pontos
de onibus que não
bloqueiem o trafego
durante a parada
para embarque /
desembarque;
- Viabilizar
integração via modal
ferroviario;

Nossas vias
deterioradas, mal
sinalizadas.
Os principais
A região central é o
Meu trabalho de
principal polo
conclusão do curso
problemas de
comercial e de
de Arquitetura e
mobilidade que a
cidade enfrenta, são
serviços da cidade, e Urbanismo abrangeu
que ainda possui uma
justamente a
os nós de trânsito
causado pelo
considerável
resolução do
problema de
crescente numero de população residencial.
mobilidade da
automóveis, no
O sistema rótula, se
mesmo horário, nas
corretamente usado,
região central.
principais vias de
também é uma
Dentre as soluções
propostas, estão a
acesso à região
potencialidade. A
Natháli
central e empresarial. localização da Estação
retirada de
Mobilidad 16/06/
circulação dos
a Silva
-------------- Campi Além da sobrecarga
Central onde os
ee
2015 ônibus dentro do
Marialv
-------nas
da área que
passageiros saem
Transporte 15:25
a
compreende o Centro diretamente na 13 de centro, implantação
de VLT´s para
da cidade e o sistema
maio, viabiliza a
locomoção nos
rótula, e que não mais
implantação dos
comporta as
projetos para o novo
principais eixos
demandas de
VLT até o aeroporto, o
internos, retirada
trem bala e o trem
dos terminais
transporte coletivo e
particular, e que
regional, que
(inclusive o central),
desafogarão as ruas
novo tronco
possui infraestrutura
ferroviário de
insuficiente para
de ônibus. O espaço
trânsito de pedestres, do Terminal Central é transporte coletivo
ideal para ponto de
com ponto na
pessoas com
Estação Central,
mobilidade reduzida, parada do BRT e área
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e bicicletas.

José
Mobilidad 08/08/
Joaquín
ee
2015 Lunazzi Transporte 22:47

BARÃO
GERALDO

waddell Mobilidad 03/06/
stephan
ee
2015 luz
Transporte 16:30

_none

verde.

entre outros. Posso
dar mais detalhes do
projeto caso haja
interesse.

Em mensagem
anterior destaquei
uma ciclofaixa em
Barão Geraldo que
tem uma das vias, a
da Rua Manoel
Antunes Novo na
As potencialidades são
altura do número
enormes. Há um fluxo
668, apagada e
de bicicletas bem
invadida por carros.
marginal, cada vez
Enquanto que do
mais intenso. Embora
lado oposto do
falte educação dos
canteiro, ainda
motoristas e
aparece (Rua José
A falta de ciclofaixas e
pedestres, e dos
Martins). Essa
Campi ciclovias, e o respeito próprios ciclistas, que
ciclofaixa foi
nas
a elas pelos
deveriam usar
desenhada pela
motoristas.
sinalização luminosa
Faculdade de
de noite. Conversei
Engenharia Civil da
com a arquiteta Érika
UNICAMP, mas
no recente encontro
faltou sinalizar e,
do Plano em Barão
agora sei, registrar!.
Geraldo, agora indico
Deveria ser
melhor a localização e
reconstroida e
o problema.
sinalizada,
colocando
separadores para os
carros não
entrarem, e o
restante até a
Moradia Estudantil.
Sugiro que
providenciem uma
readequação do
perda de tempo no
entorno, do
transito e
quarteirão, onde se
deslocamento, stress
encontra a casa de
e espelho de falta de
shows Campinas
capacidade eme
Hall, isto implica em
melhorar a
melhorar a qualidade desobstruir uma via
Campi
mobilidade onde
de vida, anti stress e
no seu entorno que
nas
decisões que afetam
satisfação
foi tomada pelo
os cidadãos dos locais
mato, onde
são tomadas por
poderiam asfaltar
pessoas que nunca
em seguida . basta a
foram ao local e
Emdec estudar o
decidem sem
entorno e adequar
conhecimento.
da melhor maneira,
a opção de entrada
para o bairro Santa
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Candida.

Ana
Mobilidad 06/08/
Cristina
ee
2015 Motta
Transporte 15:47
Bessa

JARDIM
GUARANI

Rafael
Mobilidad 13/10/
Luiz
ee
2015 Amgart
Transporte 15:48
en

CAMBUÍ

1-Alternativa saudável
para locomoção e que
gera bem estar geral
na população. Áreas
para ciclistas
oferecem segurança e 1-Nenhuma avenida,
imprimem qualidade rua a ser reformada,
visual ao espaço
asfaltada ou
1-Ciclovias
público. Vários
implantada deverá
sentimentos são
ser feita sem a área
agregados a quem vê
reservada para a
ou utiliza ciclovias:
ciclovia.
Paz, leveza, cuidado
com a essência do
homem que se
apresenta mais
humano.
2-Determinar a
última faixa da
Campi
esquerda como
nas
ponto de
ultrapassagem de
motoqueiros. Seria
2-Menor índice de
uma regra de boa
acidentes, respeito às
convivência. Em
2-Motoqueiros
leis de trânsito e ao
pinturas de faixas já
outro.
estimar maior
largura para a faixa
da esquerda.
Trafegar em outras
faixas implica em
obedecer as regras
de ultrapassagem.
3-Mais terminais de
ônibus associados à
3-Transporte
3-Melhor distribuição,
estacionamentos de
público/estacionamen
menor tempo de
carros. Centro com
to
deslocamento
menos carros e mais
transporte pú
- Construção de 2
Transporte coletivo de anéis de metrô com
6km e 12km de raio
qualidade e
Falta de investimento
(tomando como
planejamento de
nos últimos 30 anos
origem o centro da
médio e longo prazo
em significativa
cidade);
juntamente com o
ampliação de vias
governo estadual para
Campi
- Construção de 2
importantes e a partir
nas
pensarmos como uma linhas: Linha1 entre
de 2005 aumento
região metropolitana
Viracopos-Barão
importante da frota
(RMC), além de
Geraldo; Linha2
de veículos
envolver a iniciativa
entre Sousasparticulares.
privada através de
Terminal Ouro
PPP.
Verde (ou Campo
Grande)
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Frederi
ck
Mobilidad 12/05/
Monter
ee
2015 o
Transporte 13:30
Cunha

Edinei
Russo

Mobilidad 14/07/
ee
2015 Transporte 18:23

CIDADE
UNIVERSI
TÁRIA
ZEFERINO
VAZ
(UNICAM
P)

VILA
SANTA
ODILA

Ao se retirar o
Há uma
privilégio que os
supervalorização dos
automóveis
carros como principal
individuais possuem
modal de mobilidade
nos centros urbanos, a
urbana. A maioria das
cidade ganha em
vias da cidade,
qualidade de vida por
incluindo as calçadas
diversos pontos: 1)
dos estabelecimentos,
menos poluição
dão prioridade para o
sonora e do ar; 2) mais
automóvel. É
espaços públicos
necessário inverter
disponíveis para os
esta lógica perversa,
Campi
cidadãos e para o
porque um carro
nas
transporte público; 3)
apesar de ocupar
maior adensamento
cerca de 10 metros
urbano e
quadrados das vias
consequentemente
públicas, seja
menos distribuição
estacionado, seja no
urbana, ajudando na
trânsito, na maioria
conservação dos
das vezes transporta
recursos naturais da
apenas uma pessoa. É
metrópole e na
preciso priorizar os
diminuição dos custos
espaços públicos para
de manutenção de
o uso dos cidadãos e
vias para o poder
do transporte público.
público.

Campi
nas

A grande
problemática desse
tema seria sobre a
questão do trânsito
em que a cidade de
Campinas recebe
dezenas de pessoas
de outras cidades e
não existe nenhuma
politica pública no
sentido de elaborar
meios de transportes
mais eficientes.

A pontencialidade
atinge um número
considerável de
pessoas da região e de
campinas.

- Ter uma estação de
metro-ônibus onde
hoje temos os
terminais (Barão
Geraldo, Ouro
Verde, etc.);
- Ter pelo menos
uma estação de
metro-ônibus em
cada um dos
distritos de
Campinas;
- Ter uma estação de
metro entre PUC
Campinas Unicamp.
1) IPTU progressivo
para
estabelecimentos
comerciais por
número de vagas de
estacionamento e
maior taxa de IPTU
para
estacionamentos
privados; 2) faixas
exclusivas de ônibus
nas principais vias
do centro; 3)
readequação dos
estacionamentos
nas vias públicas e
meio-fios para
ampliação de
calçadas e
construção de
ciclovias; 4) maior
tempo de travessia
para pedestres nos
semáforos; 5)
diminuição das
velocidades nas ruas
do centro para no
máximo 50km/h
Sugestões - Ativação
do VLT para os
bairros de Campinas
através de Estudo de
Impacto Ambiental
VLT - Indo da
Rodoviária de
Campinas até Monte
Mor utilizando-se da
LINHA FÉRREA
EXISTENTE que
atravessa a cidade;
Instalação de uma
nova RODOVIÁRIA
na altura da
EMPRESA ROSA DOS
VENTOS com as
saídas para aquela
vias;
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Saul
Fanini

Mobilidad 21/06/ PARQUE
Campi
ee
2015 - JAMBEIRO
nas
Transporte 22:45 - 1ª PARTE

-nehum

toda a potencilaidade

Planificar em
Campinas, alternativas
Existirá um colapso
de transportes
dos fluxos de
multimodais que
mercadorias, pessoas
complementem o
e serviços se não
transporte publico
houver investimento
que atualmente é
a curto, médio e
rodoviário. Pensar nos
longo prazo em
maiores volumes de
transporte de massa
trafego onde é
de passageiros e de
possível implantar
carga de qualidade,
metro de superfície,
cintia
Mobilidad 09/10/
Campi conectando lugares e bonde, ou trechos que
teixeira
ee
2015 - pq jatibaia
nas
escoando produção
podem ser
zaparoli Transporte 14:00
através de trilhos e do
subterrâneos, há
modo não rodoviário. depender de estudos
A malha ferroviária
específicos com base
paulista em seus
em pesquisas Origemramais operacionais Destino e nos gargalos
desativados tem
do transito na cidade.
grande potencial para Retomar as linhas do
contribuir com o
bonde que circulavam
desenvolvimento
na região central, tirar
urbano sustentável. os veículos individuais
das estreitas ruas do
centro.

não
Mobilidad 19/05/
identific
ee
2015 ado
Transporte 22:26

JARDIM
LONDRES

Campi
nas

O único meio de
transporte coletivo
são os ônibus.

Corredores exclusivos,
ônibus BRT.

A elaboração de um
PROJETO OUSADO
para verificar a
possibilidade de
linhas de metro
saindo de campinas
até Hortolândia;
A construção de
elevados no trevo da
BOSCH;
-construir
imediataamente
metro em campinas
linha 1: Estrada de
Ferro Carril
Funilense – liga o
centro da cidade ao
distrito de Barão
Geraldo,
UNICAMP/PUCCAM
P/HOSPITAIS, Linha
2: Estrada de Ferro
Sorocabana – Liga a
estação Rodoviaria
até o Aeroporto de
Viracopos;Linha 3:
Estrada de Ferro Cia.
Paulista – Do centro
até Valinhos
(SWIFT/UNIP/EXTRA
); Linha 4: Cia de
Ferro Mogiana – do
centro a Estação
Anhumas (Maria
Fumaça) Da Estação
Anhumas até o
Observatório de
cabras ; Linha 5:
E.F.Cia Paulista:
centro até
Aparecida/American
a
Os ônibus do
sistema InterCamp,
atendem as 4 áreas
da cidade, porém
existe a
superlotação nos
horários de pico,
uma sugestão seria
trens da CPTM, ou o
VLT.

Pedestre, bicicleta e
Prioridade dos
veículos.
pedestres no trânsito!
Utilizar com a
Considerando que as
não
Mobilidad 05/10/ RESIDENCI
máxima urgente dos
Campi estatísticas aumenta a
identific
ee
2015 - AL BARÃO
dispositivos que a
Art. 70 do Código de
nas
cada dia referente os
Lei nos permite e
ado
Transporte 09:47
DO CAFÉ
Trânsito Brasileiro - Lei
acidentes entre
assegura.
9503/97
pedestres/bicicletas/ô
nibus/carros;
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Considerando que os
seres humanos estão
sempre com muita
pressa,
principalmente os
nossos motoristas de
ônibus que tem
tempo
cronometrados para
chegar no seu ponto
final;

www.jusbrasil.com.br/
.../artigo-70-da-lei-n9503-de-23-desetembro-de-...

Considerando o
aumento de veículos
por metro quadrados;

Os pedestres que
estiverem
atravessando a via
sobre as faixas
delimitadas para esse
fim terão prioridade
de passagem, exceto
nos locais com
sinalização
semafórica, onde
deverão ser ... ... 93,
IX, da Constituição
Federal, dispõe o art.
413 ..

Considerando a
dificuldade de nossas
crianças, idosos e
deficiêntes;
Inez da
Silva
Reis

Mobilidad 23/06/
ee
2015 Transporte 21:36

JARDIM
SÃO
DOMING
OS

Campi
nas

colocar semáforos
nas av. mais
movimentadas, só
lombadas não é
suficiente.

Ainda existe um foco
prioritário em meios
de transportes com
A utilização de
motores a
transportes elétricos,
combustão. Sua
A reutilização do
como o VLT e trens na
dominância e
trecho do antigo VLT
cidade, o incentivo a
visibilidade será
para um novo que
carro elétricos e
maioria durante
contemple novas
bicicletas,
muitos anos a vir,
regiões, inclusive
possibilitando a
porém o que já é
ligando o aeroporto
redução de carros e
realidade em muitos
ViraCopos com a
ônibus que
países e localidades
central rodoviária,
atravessam a cidade
do mundo, em um
não
Mobilidad 02/10/
com estações nos
JARDIM Campi
de ponta a ponta.
tempo de 10 anos,
identific
ee
2015 bairros que passam
PLANALTO nas
Ônibus sendo usado
virá para a nossa
ado
Transporte 14:41
pelo caminho.
para circulação dentro
cidade mesmo que de
Incentivo fiscal para
de regiões menores.
forma inicialmente
carros elétricos,
Visando economia em
tímida.
bicicletas e bicicletas
repavimentações e
motorizadas.
Precisamos prever e
avarias decorrente de
Campanhas de
incentivar novos e
acidentes. Visando
educação de transito
antigos métodos de
avanço econômico de
para ciclistas e
transporte para que o
empresas da região e
motoristas.
surgimento dessas
maior qualidade de
novas tecnologias
vida ao cidadãos.
afete de maneira
positiva a cidade e
seus habitantes.

78

não
Mobilidad 21/07/
identific
ee
2015 ado
Transporte 11:51

Joao
Mobilidad 15/10/
Carlos
ee
2015 de Lima
Transporte 09:01
Roscoe

não
Mobilidad 17/06/
identific
ee
2015 ado
Transporte 07:43

BARÃO
GERALDO

O que parece um
conflito de interesse Precisamos pensar na
(disputa de espaço
escala humana. Áreas
nas vias: carros x
muito comerciais (não
ônibus x bikes x
apenas do Centro)
pedestres) na verdade têm potencial em virar
não é, se tratado
calçadões. Áreas de
como uma solução
fundo de vale podem
que visa o o bom
ter ciclovias, pois a
funcionamento do
inclinação do córrego
tráfego como um
tende a ser suave (é
todo.
necessário ser bem
iluminado e respeitar
Campi Atualmente quase a
as leis
nas
ambientais).Seria
totalidade da cidade é
muito interessante
pensada pra o
transporte individual ligar partes da cidade
que estão próximas
motorizado (carros),
porém desconectadas:
ou seja, podemos
por exemplo, Santa
dizer que o poder
Genebra e Barão
público só está
Geraldo - são bairros
'pensando' em uma
próximos, mas é
parte da população. É
impossível ir a pé ou
preciso focar em
de bicicleta pois não
corredores de
existe conexão
transporte público,
humanas.
ciclovias e ciclofaixas
e INTEGRAÇÃO entre
os modais

CAMBUÍ

Oferecer transporte
imediatamente
disponível, eficiente,
seguro, barato e
rápido, sem saturar as
Campi
vias públicas, sem
nas
inviabilizar a
circulação de carros, e
dentro de um modelo
economicamente
viável para a iniciativa
privada.

VILA
POMPÉIA

Incentivar o uso do
transporte público
com uma malha
extensa,
deslocamento rápido
e passagens baratas.

Campi
nas

Focar na escala
humana: Aumentar
área de calçadas em
regiões com
comércio intenso
(dá pra fazer isso
tirando uma faixa de
rolagem, ou uma
faixa de
estacionamento, ou
tornando a via mão
única) ou mesmo
transformar certas
ruas em calçadões.
É preciso que passe
ônibus perto desses
LUGARES. Que
hajam ciclovias e
paraciclos próximos.
Valorizar os locais
que já foram
escolhidos pela
cidade para exercer
uma centralidade e
transformá-los em
LUGARES agradáveis
para seres humanos
e não apenas nos
carros

Criação de três ou
quatro novos
terminais de ônibus,
com o mesmo porte
do terminal central,
distribuídos em
torno da região
central da cidade.
Na região central,
circulariam somente
ônibus entre os
Maior mobilidade a
terminais, usando
menor custo, melhoria ônibus pequenos,
de qualidade de vida
mas com grande
em geral, menor
frequência (a cada
poluição sonora e do
5m, no máximo).
ar
Todas as demais
linhas partiriam de
um dos terminais
para as regiões
menos centrais
facilitando o uso do
bilhete único;
criação de bolsões
de estacionamento
fortemente
policiados, anexos
aos terminais
Ruas espaçosas que
Proibir a circulação
permitem faixa
de carros pelo
exclusiva para ônibus, centro, permitindo
ciclovias e aumento
apenas pessoas,
das calçadas no centro
bicicletas e
para priorizar a
transporte coletivo,
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circulação de
pedestres.

Diminuir a circulação
de carros,
principalmente no
centro da cidade,
estimular meios
alternativos de
locomoção, por
exemplo,
aumentando a
estrutura de ciclovias.

Aumentar as
calçadas das
principais vias do
centro.

Principais problemas
do Campo Grande

ricardo Mobilidad 14/08/
messias
ee
2015 alves Transporte 21:19

CIDADE
SATÉLITE
ÍRIS - 2ª
PARTE

* Afunilamento sob a
ponte da ALL na Av.
John Boyd Dunlop (
Jd. Florence 2).
* Falta de um
corredor de ônibus na
Av. John Boyd Dunlop. Avenida John Boyd é a
* O Isolamento com maior via do município
as demais regiões
e a região do Campo
Campi provocado por linha
Grande possui uma
de Trem, Rodovias,
nas
grande crescimento, e
Rios.
potencial para abrigar
empresas e um polo
industriais.
* Acesso direto com a
Rod. Dos
Bandeirantes pela Av.
John Boyd.

waddell Mobilidad 03/06/
stephan
ee
2015 luz
Transporte 16:40

_none

perda de tempo no
transito e
deslocamento, stress
e espelho de falta de
capacidade eme
melhorar a
Campi
mobilidade onde
nas
decisões que afetam
os cidadãos dos locais
são tomadas por
pessoas que nunca
foram ao local e
decidem sem
conhecimento.

por exemplo, carros
com 3 ou mais
passageiros.

satisfação ao cidadão
na locomoção
evitando perda de
tempo e stress.

Construir ciclovias
por toda a cidade.
A ponte nova da ALL
já terminou a ainda
não retiram a antiga
e falta vontade
tanto da prefeitura e
ALL para resolver o
problema, já o
corredor de ônibus
deveria ter uma
prioridade por afetar
a todos não na
região do campo
grande e com isso
mudar de avenida
para estrada e ter
um acesso direto
com a Rod.
Bandeirantes e criar
outras alternativas
de deslocamento da
região as demais
para depender
menos da John
Boyd, criar novas
alternativas de
ligação ao ouro
verde
sugiro que realizem
com prioridade
asfaltamento da rua
ao lado do córrego
que vai da rua
hermantino coelho
até a rua lauro
vanucci, (rua luis
camargo moreira) o
que desafogaria o
intenso trânsito de
quem sobe pela
Hermantino Coelho
para o bairro santa
cândida, em direção
aos inúmeros
condomínios e
prédios, ao
supermercado
Dalben. Felizmente
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asfaltaram algumas
ruas do bairro que
não tem o
movimento de
carros como esta via
que poderia aliviar
muito o trânsito. isto
deveria ser
prioridade.

Poderiam haver
mais calçadas e mais
No meu bairro, na Vila
adequadas em
Industrial, já tentei
largura e
uma vez ir a pé de
nivelamento, porque
alguns lugares como
mesmo quando ela
Ponte Preta e Cambuí.
existem, são
Não tem calçadas! As
Daniel Mobilidad 09/04/
VILA
estreitas demais. Se
Campi calçadas são a forma
Paixão
ee
2015 - INDUSTRI
observar a passagem
nas
mais básica de
por baixo do viaduto
Fontes Transporte 08:15
AL
mobilidade, mas o
da João Jorge
bairro não é suprido
próximo ao hospital
adequadamente com
Mario Gatti verá que
elas. Fazer a travessia
as pessoas tem que
da antiga linha férrea
andar na rua,
é um problema.
correndo o risco de
serem atropeladas.
Que se estabeleça
um padrão para
feitura das calçadas ,
de material que
evite quedas e
tropeções como tem
como pedestre penso
sido quando é feita
que o Plano deve
com pedras que se
estabelecer um
soltam e são
padrão para
desniveladas.
"construção" das
calçadas para uso do
Que sejam planas
pedestre a pé que não
pois a maioria é
VILA
sejam inclinadas
é de interesse de toda
inclinada - todos
não
Mobilidad 24/06/ PALMEIRA
Campi
como é a maioria e
a população que em
sofrem com isto.
identific
ee
2015 Snas
sim planas, que sejam sua maioria anda a pé Nossas calçadas são
ado
Transporte 16:55 CONTINU
feitas de material que em todos os bairros.
horríveis de se
AÇÃO
absorva e propicie a
andar. Penso ao se
captação de água da
estabelecer um
chuva, feita de
padrão geral para
material que evite
toda a cidade
tombos e quedas.
uniformizando o tipo
Todos tem sofrido
de calçamento, seja
com nossas calçadas.
estabelecido um
programa de
substituição das
mesmas de forma
gradual porém
constante.

81

MARCO
Mobilidad 15/10/
S
ee
2015 OLIVEIR
Transporte 19:14
A
SABINO

Juliana
de
Cássia
Lopes
Miorin

Mobilidad 04/10/
ee
2015 Transporte 15:31

TIJUCO
DAS
TELHAS

VILLAGE
CAMPINA
S

Campi
nas

Campi
nas

Não há ciclovias
ligando os bairros
(principalmente os
mais distantes) aos
terminais de ônibus.

Campinas tem um
total potencial para
implantação de
ciclovias dos bairros
mais distantes aos
pontos de ônibus,
principalmente aos
dos terminais.

Estudo e
implantação de
espaços para os
pedestres (do tipo
calçada) em ruas e
estradas (já
asfaltadas, como a
avenida Luiz Antonio
Laloni, no bairro
Tijuco das Telhas,
em toda a sua
extensão), para
assegurar a
segurança na
mobilidade dos
pedestres. São
antigas estradas
vicinais, por vezes
alfaltadas,
frequentes no
município, onde a
população usa de
bicicletas e caminha
a pé, porém sem
qualquer proteção e
segurança quanto
aos veículos
(automóveis,
caminhões), com
registros de
atropelamentos.
Implantar ciclovias e
calçadas para
pedestres ligando
toda a região do
Village Campinas
(Vale das Garças,
Chácaras Leandro,
Bosque das
Palmeiras) até a
Unicamp e ao
terminal de ônibus
de Barão.
Outra sugestão é a
implantação de trem
metropolitano na
Campinas-Mogi. Os
usuários poderiam
deixar seus carros
ou bicicletas em
bolsões de
estacionamento
(próximos à rodovia)
e pegar o trem que
ligaria Jaguariuna a
Campinas. Ou então,
disponibilizar mais
BRT nessa região, e
deixaríamos carros e
bikes.
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Se realmente formos
Que o tema não se
ter um transporte
restrinja somente ao
coletivo em
transporte público
canaletas
(onibus), nem ao
especificas, que não
projeto de ciclovias
precisa ser somente
que mais parece algo
o BRT, que ele seja
destinado ao lazer do
alimentado por
que propriamente
diversos meios. As
como meio de
cooperativas que
deslocar. Os
O elevador é sem
operam em várias
Mobilidad 07/08/
JARDIM Campi
empresarios das
dúvida o segundo tipo
Fabio
2015 linhas usam microee
de modal que mais
Bernils
AURÉLIA
nas
empresas de onibus já
Transporte 12:43
onibus e isso
compraram a ideia do
transporta pessoas.
possibilitou
BRT? Será feita
alterações de trajeto
realmente uma total
nestas linhas
revisão ou vamos
aproximando mais o
continuar com as
transporte de onibus
mesmas linhas. Se
das pessoas em
isso acontecer será
diversos bairros da
apenas perfumaria
cidade. É muito
urbana e a cidade não
estranho que
precisa disso
ninguem fala disso.
Campinas como quase
Propaganda,
que a totalidade das
Ao invés de um BRT,
divulgação e
cidades brasileiras
deveria estar se
incentivo ao uso de
ainda opta pelo
pensando em veículos meios de transporte
privilégio ao sistema
sobre trilhos.
alternativos e
rodoviário de
coletivos.
transporte.
Incentivar: o uso de
bicicletas - para isso
é essencial a
construção de
Fernan
De qualquer maneira,
ciclovias e
do
Mobilidad 25/06/
Não há malha viária
CHÁCARA Campi
há de se pensar em
ciclofaixas; repensar
Ruzene
ee
2015 que suporte a
DA BARRA
nas
sistemas de
as linhas de ônibus,
Rodrigu Transporte 13:47
quantidade de
transporte coletivos,
com trajetos
es
veículos que entra e
que podem ser
expressos para
sai em direção ao
perimetrais e radiais, e
conexões rápidas
centro da cidade,
intermodais, tirando
entre pontos chave
vindos de bairros
partido da situação de da cidade; reduzir o
periféricos ou de
entroncamento de
fluxo de automóveis
outros municípios
rodovias que
particulares pelas
vizinhos.
Campinas possui.
áreas centrais;
incentivar empresas
de locação de
bicicletas (elétricas
de preferência).
Moro na Vila Mimosa
Acho que tem uma
Repensar, talvez
e temos um grande
possibilidade de
alongar o retorno no
problema de trânsito melhorar a circulação balão da Vila Rica ou
no cruzamento da av
de veículos se
seja o cruzamento
Amoreiras com av
fizessem a ponte
das Amoreiras com a
não
Mobilidad 13/10/
VILA
Campi
Senador Antonio
ligando a rua Adão
Senador Antonio
identific
2015 ee
MIMOSA
nas
Lacerda Franco. É
Foccesi até o outro
Lacerda
ado
Transporte 19:19
preciso que se faça
lado da rodovia Santos Franco.Como falei
um estudo para que o Dumont . Existe uma
acima construir a
trânsito flua melhor
cabeceira de ponte já ponte no começo da
talvez mudar
construída desde
Adão Foccesi ligando
retornos.
quando foi reformado
ao outro lado da
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No entorno do
Campinas Shopping
também temos um
problema de trânsito
que chega até ao
cruzamento da av
Amoreiras perto do
corpo dos bombeiros.

Fabio
Bernils

Mobilidad 03/08/
ee
2015 Transporte 15:46

JARDIM
AURÉLIA

Campi
nas

Eliminar os pontos
finais de onibus da
área do Mercado
Municipal. Todos
podem ser
transferidos para os
bairros de destino.
Ganhar esse espaço
público para ativar o
entorno do mercado
municipal é
fundamental na
revitalização do
centro.

A cidade precisa de
trens e metro e
ciclovias que integrem
JARDIM
os bairros com locais
não
Mobilidad 15/05/
DAS
para estacionar as
Campi
identific
ee
2015 BANDEIRA
nas
bicicletas com
ado
Transporte 12:34
S
segurança, e deve
diminuir a quantidade
de ônibus e carros nas
ruas.

o trevo da Santos
Dumont com a
Anhanguera. A saída
do bairro ficaria
melhor, o acesso ao
shopping também.
Muitas pessoas ficam
perdidas para sair do
bairro depois que
saem do shopping.

Maior utilização de
micro-onibus como
sistema capilar, pois
eles circulam de
maneira agil nas
estreitas ruas da
cidade, e servem ao
mesmo tempo como
alimentador de um
sistema tronco
integrado. Não há
necessidade de ser o
BRT, que tem um
custo altissimo.

O projeto cicloviário
apresentado não
conecta a cidade, vai
servir mais para o
lazer do que um
modal de fato
utilizado.
Implantação de
ciclovias nas faixas
de dominio dos
diversos leitos
ferreos que cortam a
cidade, para que de
fato sirvam para
uma alternativa de
transporte. Fazer
ciclovia na mesma
via de carros,
onibus, motos e
caminhões é para
pessoas que nunca
andaram de fato de
bicicleta como meio
de transporte.

Fazer uma concessão
para que empresas
tenham interesse em
desenvolver o
transporte sobre
trilhos.

Fazer uma
concessão para que
empresas tenham
interesse em
desenvolver o
transporte sobre
trilhos.

Impacta
negativamente no
trânsito nos horários
de maior movimento.
Diminuir o número de
Temos avenidas
não
Mobilidad 15/10/
valetas nos
importantes dentro de
-------------- Campi
identific
ee
2015 cruzamentos,
bairros que travam
-------nas
ado
Transporte 14:25
utilizado para escoar a
devidos a estas
água da chuva.
valetas. (Exemplo
Parque Industrial, São
Bernardo, Vila
Industrial, Nova
Europa, etc).

não
Mobilidad 03/10/
identific
ee
2015 ado
Transporte 11:36

BARÃO
GERALDO

Campi
nas

O transporte público
em Campinas é caro,
ineficiente e de má
qualidade.

Santos Dumont
chegando no trevo
perto do hotel Royal
Palm Plaza ou até
ligando ao projeto
da ponte que vai
ligar o hotel até ao
jardim Nova Europa.

(trocar por
tubulações
subterrâneas),

- Implementação do
- Melhorar a qualidade ar-condicionado nos
de vida de quem mora ônibus (em especial
na periferia e se
nas linhas mais
locomove por grandes usadas, da periferia
distâncias
como Zona Oeste e
Sul)
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- Calor excessivo,

- Melhorar o trânsito

- Implementação
dos trens para
bairros distantes,
aproveitando a
malha já existente

- Praticamente todas
as linhas convergem
para o centro,
dificultando a
locomoção entre
bairros periféricos

- Facilitar o acesso às
rotas de moradores,
turistas e estrangeiros
através de uma
ferramente simples, o
googlemaps, como é
feito em outras
grandes cidades

- Criar formas de
facilitar o transporte
inter-bairros (por
exemplo, linhas
menores porém
mais bem
distribuídas)

- A cidade é muito
ampla e distribuída,
porém depende
demais de ônibus e
usa pouco outros
meios como o trem
- Falta um meio
eficiente de localizar
rotas, como o
googlemaps.com

Almir
Mobilidad 09/05/
Donizet
ee
2015 ti
Transporte 15:59
Gabriel

não
Mobilidad 15/10/
identific
ee
2015 ado
Transporte 09:46

VILA IZA

JARDIM
BRASIL

O sistema publico de
transporte em ônibus
e o grande número de
carros gera emissão
de poluentes, a frota
Campi
cada vez maior e
nas
principalmente nos
horários de pico: o
trânsito esta
saturando, cada vez
mais.

Campi
nas

Dificuldades com os
deslocamentos de
modo geral
associadas às
distancias
acarretando perda de
tempo, diminuindo a
qualidade de vida das
pessoas.
Além da questão dos
transportes, há o
problema crônico das
condições das nossas
calçadas / passeios,
quase sempre
intransitáveis.

- Implantar o
googlemaps como
fonte de acesso às
rotas de ônibus

O número enorme de
pessoas que
necessitam de se
locomoverem e com
um sistema de
transporte melhor,
optariam para usar
om sistema público,
deixando o carro em
casa.

Priorizar no plano
piloto uma malha
ferroviária para
transporte nas
principais vias da
cidade. Podendo ser
Aero-movel, MonoTrilho, VLT, trem
urbano e metrô.
Podendo ser feito no
esquema de
Participação Público
Privada, com
concessão por
alguns anos e depois
voltando ao poder
público.
Orientação e/ou
divulgação pela
nossa prefeitura aos
seus munícipes
sobre como se pode
encarar e resolver
esses problemas.

Melhorias na
qualidade de vida das
Contratar equipes
pessoas, na saúde,
para levantamento
segurança e bem estar
das situações criticas
na sociedade,
das vias e
preponderantes aos
principalmente das
seres humanos..
calçadas.
Contratar empresas
para efetuar reparos
nas calçadas /
passeios e enviar as
contas das despesas
aos proprietários
atendidos.
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José
Mobilidad 29/06/
Joaquín
ee
2015 Lunazzi Transporte 16:45

BARÃO
GERALDO

Campi
nas

MARCO
S
Mobilidad 15/10/
OLIVEIR
ee
2015 A
Transporte 19:18
SABINO

TIJUCO
DAS
TELHAS

Campi
nas

Moro na Rua
Manoel Antunes
Novo, em Barão
Geraldo, que tem
uma ciclofaixa
apagada por falta de
cuidados. Por falta
de avisos mais
O excesso de carros,
destacados os carros
motivado em parte
tem sempre
pelas carências no
estacionado nela e
Do específico que
serviço de ônibus.
apagado as
coloquei antes, passo
Claro que a
marcações. Está em
ao geral: dar espaço às
concentração urbana,
um canteiro
ciclovias, embora
a construção de
arborizado,
traumático no início,
prédios sem espaço
enquanto do outro
acaba melhorando o
de separação, que
lado a ciclofaixa
transporte e a vida na
seria útil para evitar
continua ativa e
cidade.
inundações, é um
muito utilizada, é
fator importante
caminho da Moradia
também.
Estudantil. Soube
que a EMDEC tem
plano de fazer uma
ciclovia no canteiro
central, e entendo
que não seria
prático pois tem
muitas árvores no
caminho.
Disponibilização de
coberturas e
assentos nos locais
de pontos de ônibus
para os usuários dos
ônibus, tanto
municipais quanto
intermunicipais, em
estradas que cortam
o município, em
especial a rodovia
Adhemar de Barros
(SP - 340). Exemplo
crítico no km 121,
em frente ao
Pelotão / Posto da
Polícia Rodoviária,
onde há muitos
usuários sempre
sentados na grama,
na terra ou se
escondendo do Sol
escaldante e do
calor. Mas há muitos
outros pontos,
sendo que a
Renovias nega ser
obrigação contratual
dela
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Jocely
Mobilidad 13/10/
Andreu
2015 ee
ccetti
Transporte 08:34
Maeda

Jim
Mobilidad 23/09/
Silva
ee
2015 Natures
Transporte 11:08
a

JARDIM
CHAPADÃ
O

O trânsito pesado na
Av; Luis Smanio, balão
do Castelo, Marechal
Rondon e imediações
Campi
do Castelo está
nas
congestionando
demais a região, não
só hos horários de
pico, mas o dia todo,
e o tempo todo.

Se houver o alivio do
trânsito nessa região,
vai melhorar
sensivelmente o
deslocamento de
todos os carros, e até
dos coletivos.

Sugiro a efetivação e
funcionamento da
Avenida GETÚLIO
VARGAS, que há
muito tempo já está
traçada, e não
oferece nenhuma
resistência ou
obstáculo quanto ao
seu funcionamento.
Até mesmo a Escola
de Cadetes, militares
e Círculo Militar
estariam se
beneficiando com
essa mudança. O
funcionamento
dessa Avenida
GETÚLIO VARGAS
viria a mostrar o
interesse da
Prefeitura em bem
servir e atender os
moradores não só
da região, mas de
todos que se
deslocam em
Campinas.

Cidade
Universitá
ria II Barão
Geraldo

Um dos problemas
que a cidade enfrenta
atualmente é a falta
de opções de
transporte
interligando bairros
de Campinas ao
Aeroporto de
Viracopos. Existem
linhas de ônibus que
fazem esse trajeto
porém passam pelo
centro da cidade.
Campi
Uma forma de
nas
resolver esse
problema é criar
novas linhas de
ônibus (comuns e
executivos). Como
sugestão acredito que
deve ser criado uma
linha de ônibus
executivo interligando
Alphaville Campinas,
Unicamp, PUCCamp,
Polo Alta Tecnologia
ao Aeroporto de
Viracopos.

O Polo de Alta
Tecnologia de
Campinas, as
Universidades
(UNICAMP,
PUCCamp), o CTI
atraem diversos
pesquisadores
semanalmente para a
região, além disso,
essa nova linha
também atenderá os
moradores de Barão
Geraldo e do
Alphaville. Como
referência, cito as
linhas de ônibus
executivos conhecidos como
“Frescão”, da cidade
do Rio de Janeiro
(www.premiumautoo
nibus.com.br). Há
diversas linhas que
interligam o
Aeroporto Galeão ao
centro da cidade e a
bairros distantes (por
exemplo Barra da
Tijuca)

Sugestão de
itinerário: Ida: (1)
Alphaville Campinas,
(2) Rod. Gov. Dr.
Ademar Barros, (3)
CqPD / CI&T, (4)
Venturus,
(5)CNPEM, (6) LNLS,
(7) CTC Santander,
(8) Parq. Ecológico
Prof. Hermógenes,
(9) UNICAMP –
Praça Henfil, (10)
UNICAMP – HC, (11)
PUCCamp, (12) Av.
Guilherme Campos,
(13) Rodovia D.
Pedro I, (14) Ceasa,
(15) CTI Renato
Archer, (17) Rod.
Bandeirantes e (18)
Aeroporto
Internacional de
Viracopos. Volta: (1)
Aeroporto, (2) Rod.
D. Pedro I, (4)
PUCCamp,..(17)
Alphaville Campinas.
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Marian
a
Mobilidad 08/08/
Pereira
ee
2015 Mantov Transporte 16:38
ani

Mobilidad 03/07/
ee
2015 Transporte 18:07

MARCO
S
Mobilidad 15/10/
OLIVEIR
ee
2015 A
Transporte 18:53
SABINO

não
Mobilidad 13/07/
identific
ee
2015 ado
Transporte 13:59

JARDIM
EULINA

Há conflitos de
diversos tipos, dentro
deles podemos
destacar a super
valorização do
transporte individual,
tanto por motivos
culturais, quanto pelo
transporte público
Campi
não seguir a rigor o
nas
horário de
funcionamento
previsto. Há também
a monopolização do
serviço de ônibus e a
ausência de outras
variáveis no quesito
púclico, como metros
e trens de alta
velocidade.

VILA
BRANDIN
A

A superlotação dos
ônibus em horários de
Campi
pico; trânsito,
nas
principalmente nas
áreas centrais; a falta
de ciclofaixas.

TIJUCO
DAS
TELHAS

Falta de prioridade no
Campi transporte coletivo de
nas
massa, de qualidade e
com boa velocidade.

JARDIM
CHAPADÃ
O

Campi
nas

Fazer da ciclo
mobilidade uma
opção de transporte
urbano.
Acidentes de trânsito
é a principal causa de

Campinas apresenta
uma potencialidade
quanto a sua
topografia pouco
acidentada, assim
como sua população
não ser exacerbada,
como por exemplo a
de são Paulo.

Ao meu olhar, inserir
outros meios de
transporte como o
metroviário,
ajudaria a cidade a
não ter tanto
adensamento de
transporte individual
e transito na área
central e até em
rodovias. A
fiscalização dos
horários dos ônibus,
por exemplo,
ajudaria as pessoas a
se organizarem
perante os horários.

Priorizar, acima de
tudo, o transporte
O maior uso de meios público; o incentivo
de locomoção
ao uso de bicicletas,
coletivos.
por meio da
viabilização de
ciclofaixas
Para favorecer o
deslocamento, na
região norte de
Campinas:
1 - instalação de
marginais na rodovia
SP-340 (Adhemar de
Barros), a partir do
pedágio até a
rodovia SP-65
(D.Pedro), a
Avanço na qualidade
exemplo da própria
de vida de grande
SP-65 e rodovia
parcela da população,
Anhanguera;
se puder deixar de
2 - interligação, por
usar prioritariamente
ponte sobre o
(e por vezes como
ribeirão Anhumas,
única opção viável) o
entre a avenida
veículos automotores
Engenheiro Luiz
individuais.
Antonio Laloni e a
rua Giuseppe
Scolfaro, para
facilitar o acesso
para entre o
Condomínio Estância
Paraiso e Bosque
das Palmeiras ao
Centro Médico,
Unicamp e PUCC campus I
Diminuição de carros
nas ruas.

Fazer ciclovias
(projetar e
executar).

Atividade física é
saúde.

Estimular a cultura
de andar a pé e de
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morte no país.
A cidade "não cuida"
(ignora) ciclistas e
pedestres.

bicicleta.

Humanização da
cidade.

Diminuir o limite de
velocidade dos
carros.

Diminuição da
poluição.
Desde que com usos
mistos (comércio,
instituições, serviço e
residência), a cidade
O principal conflito é se tornará muito mais
a má utilização dos
segura, muito mais
espaços. Por exemplo, viva. Atualmente os
o centro da cidade é
shoppings estão
ocupado, em grande cheios justamente por
maioria, por lotes de
conseguir atender a
comércio. Sendo
necessidade das
assim, após o horário
pessoas, por
não
Ordename 30/08/
VILA
Campi
comercial, a região
apresentar usos
identific
nto
2015 - PROGRESS
central se torna
nas
mistos. Podemos
ado
Territorial 17:39
O
deserta. Este é um
comer, comprar,
problema gravíssimo,
utilizar variadas
que envolve inúmeros
modalidades de
outros fatores como a serviços e até mesmo
segurança da
ir ao teatro em um
população tanto
shopping. Esse é o tipo
residente quanto
de coisa que deveria
flutuante.
ser levada às ruas e,
não só nas regiões
centrais, mas, sobre
tudo, nas regiões mais
esquecidas.

Markus Ordename 09/10/
-------------- Campi
Nydegg
nto
2015 -------nas
er
Territorial 13:56

Inserção de usos
variados em diversas
áreas da cidade,
como é feito em
Nova Iorque, por
exemplo. Isso faz
com que a
população saia mais
de casa,
promovendo maior
segurança, impulsos
à economia,
vivacidade à cidade
que, infelizmente,
parece estar
abandonada após o
horário comercial. A
inserção de teatros e
cinemas, shows com
mais frequência,
podem ajudar
bastante na
movimentação da
população. Até
porque a questão
cultural esta
esquecida na
sociedade de modo
geral.
- No PD de 2006 as
AP 11 (UTB's 23 e
25) e AP 13 (UTB 26)
têm "garantia de
padrão de baixa
densidade
populacional" ,
portanto MANTER
esta condição e veto
TOTAL à
verticalização acima
de 2 andares para
todas as áreas.
- Manutenção da
zona vedada à
verticalização acima
de 2 andares em
TODO o entorno do
Parque Portugal ,
inclusive nos imóveis
da UTB 27 da AP 17
voltados para o
VALE onde se
localiza o Parque
Portugal.
- Veto total a
comércios/serviços
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não previstos no PD
2006 das áreas
citadas.
que todo imóvel
somente para fins
residenciais
independente do
zoneamento(localizaç
ão) com frente no
mínimo de 5,00
metros cada
,podendo ser
aprovado os desdobro
ou anexação isso
facilitaria as
Paulo
JARDIM
regularizações e as
Teixeira Ordename 30/06/
SÃO
Campi
documentações de
do
nto
2015 - PEDRO nas
muitos imóveis nas
Nascim Territorial 12:12 VIRACOPO
áreas periféricas ,
ento
S
exemplo da região
Ouro Verde que
alterou de Z-1 para Z3 as áreas residencias
assim dificultou as
regularizações,qual
foi o critério de
mudança se a
Macrozona 5 abrange
Ouro Verde e Campo
Grande são as
mesmas.

Deixamos de
regulamentar ,
documentar e
arrecadar impostos
para o Municipio de
Campinas.

Altere os
zoneamento e
cancele junto ao IV
Comar as exigências
de área de ruídos
,áreas de
aproximação e
cônicas junta aos
helipontos e
Aeroportos isso esta
atrapalhando o
andamento de
aprovação.

SANDR
A
MARIA
VILELA

Incentivar a
empregabilidade das
pessoas próximo às
suas residências.

Incentivar as
empresas a procurar
funcionários no seu
entorno.

Ordename 14/10/
nto
2015 Territorial 10:42

BAIRRO
BOTAFOG
O

O transporte tem sido
Campi
insuficiente para as
nas pessoas que transitam
pela cidade.

Entendo que um dos
problemas é a
liberdade que os
incorporadores têm
em lotear e ocupar a
cidade, fazendo com
que cresça e se
desenvolva para áreas
mais baratas, de mais
Fernan
difícil ocupação, sem
do
Ordename 25/06/
infraestrutura urbana
CHÁCARA Campi
Ruzene
nto
2015 de qualquer tipo e/ou
DA BARRA
nas
Rodrigu Territorial 11:54
equipamentos
es
públicos. Dessa forma
se constrói a cidade
sem pensar no seu
bom funcionamento e
o poder público hoje
"corre atrás" para
conseguir organizar a
cidade espraiada e
organizada conforme
o capital quis.

Aplicação dos
instrumentos do
estatuto da cidades
para incentivar /
desestimular a
ocupação e uso do
solo conforme seja
interessante para a
cidade, e não da
Ainda há áreas
maneira mais
centrais que podem
lucrativa para os
ter seu uso
investidores e
direcionado para
incorporadores.
habitação e indústria,
encurtando distâncias
Produção de
e deslocamentos,
concursos de
melhorando a
projeto de
qualidade de vida dos
arquitetura e
munícipes.
urbanismo para
idéias de ocupação e
redistribuição da
cidade, como meio
participativo de
coleta de
informações para o
desenvolvimento de
planos estratégicos.
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Renan
Ordename 30/09/
Milagre
nto
2015 s Lage
Territorial 12:23
Novaes

BARÃO
GERALDO

Fernan
do
Cunha

ALPHAVIL
LE
CAMPINA
S

Ordename 13/10/
nto
2015 Territorial 14:40

Manter a restrição
da construção de
edifícios de mais de
02 pavimentos no
distrito de Barão
Geraldo como forma
Tentativas de
de manter a
Manutenção de um
expansão da área
espaço urbano com qualidade de vida no
urbana vertical e
distrito, evitar
menor densidade
horizontalmente
congestionamentos
populacional e
e saturação do
infraestrutura
aparato público e
adequada = qualidade
preservar o
de vida, trânsito sem
patrimônio cultural
congestionamento,
Campi
do distrito.
possibilidade de
nas
Excesso de
desenvolver a vida
impermeabilização do sem necessidade de
solo
carro próprio, maior
vivência do espaço
Pelos mesmos
urbano, maior
motivos, conter a
possibilidade de
expansão horizontal
acesso aos
da área urbana,
instrumentos públicos
especialmente
Excesso de densidade
mantendo a fazenda
populacional urbana
Rio das Pedras como
área rural ou
transformando-a em
espaço público
(como parque, pex).
Quarteirões e
Quadras devem seguir
Tornar quarteirões
um mesmo
com zoneamento
zoneamento, afim de
único.
garantir a distribuição
A malha urbana já
equilibrada....
esta formada. Áreas
Existem várias
residenciais,
quadras onde a face
comerciais, serviços e
com uma rua é um
industriais já estão
zoneamento com
dispostos nesta malha.
Campi
permissão à vários,
Devemos seguir com o
nas
serviços, comércios,
plano existente, que
Verificar ruas e
etc... CSE, CSE1, CSE3
no meu entendimento
bairros
e CSE4 e a outra face
é um dos melhores do "descaracterizados"
Z3!!! Acredito que
estado. Alguns ajustes de forma a permitir
deva-se fazer um
como o sugerido
outros usos...
estudo e verificar a
acima são pertinentes.
descaracterização de
vários zoneamentos e
transforma-los a um
uso comum já
existente.
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Interesses locais
podem ser
contrariados;

Joao
Ordename 14/10/
Carlos
nto
2015 de Lima
Territorial 14:26
Roscoe

CAMBUÍ

Campi
nas

Pode haver
necessidade de
investimento

Yma S.
de
Abreu

Ordename 03/07/
nto
2015 Territorial 21:35

não
Ordename 29/06/
identific
nto
2015 ado
Territorial 00:02

BAIRRO
GUARÁ

CHÁCARA
S SANTA
MARGARI
DA

Campi
nas

O principal problema
é a falta de qualidade
de vida. A mobilidade
é difícil, o transporte
público não é bom o
suficiente para as
pessoas desatolarem
as vias. Não temos
praças e parque o
suficiente. Só se vê
crescimento
desordenado com
interesses financeiros
de empreiteiras.

Criação de zona
voltada para lazer no
entorno do Parque
Portugal e da Praça
Araltos da Paz, com
incentivos para
Melhoria de qualidade
abertura de
de vida em geral
restaurantes,
lanchonetes, bares,
academias de
esportes, teatros atividades
econômicas e
serviços ligados ao
lazer, com toda a
infraestrutura
correlata, como:
iluminação farta,
estacionamentos,
pontos de ônibus e
táxi, quiosques de
Estímulo à economia policiamento a cada
100m, quiosques de
lanches/música,
tudo disponível das
17 às 22 horas
diariamente, e
continuamente, nos
fins de semana

remodelamento
completo

Poucas áreas de
parques na cidade.
Campinas tem
Campi
Campinas precisa de
crescido demais e não
nas
mais áreas de parques
tem áreas verdes de
visitação nem perto
de suficientes.

Metrô, piso decente
nas vias, sinalizações
e muitas áreas
verdes com espaços
para hortas
comunitárias

Criar um parque na
fazenda Rio das
Pedras em Barão
Geraldo.
Essa área tem que
ser destinada a
parque porque é a
única área que
dispões de matas e
várzeas tombadas
pelo Condepacc, o
maior lago de
Campinas, também
tombado pelo
Condepacc,
construções
históricas tombadas
pelo Condepacc, é
uma área linda e faz
parte necessária de
um corredor
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ecológico por onde
passam animais
silvestres
ameaçados de
extinção. como a
sussuarana. Há uma
petição com 23.000
assinaturas pela
criação do parque.

Que a
Municipalidade
incorpore ao debate
todo o diagnóstico já
realizado pelos
munícipes por
ocasião dos PLG's
referentes à Lei
Complementar
15/2006 desde
2010, destacando
em especial as
Reuniões
Extraordinárias do
Thiago
Ordename 16/10/ PARQUE
CONCIDADE (54a),
Pioveza
nto
2015 - TAQUARA
estudos à cargo de
na
Territorial 00:40
L
Equipe da
Moreira
Fac.Eng.Civil da
Unicamp contratada
pela Prefeitura e
cujas devolutivas e
resultados jamais
foram validados e
divulgados aos
munícipes, entre
eles tornar todas as
encostas voltadas ao
vale da Lagoa do
Taquaral área livre
de verticalização.
Primeiro, revisão do
zoneamento da
região para misto;
traria fomento,
desenvolvimento
econômico e
consequentemente
Este tema implica em
empregos para os
criar condições para o
VILA
Zoneamento restrito
moradores locais
desenvolvimento de
entre outros
não
Ordename 24/06/ PALMEIRA
em algumas ruas e em
Campi
uma região quase que
identific
Saspectos como
nto
2015 outras não da Vila
nas
totalmente
ado
Territorial 16:43 CONTINU
Palmeiras II e
infraestrutura local,
abandonada e isolada
AÇÃO
Continuação
escolas, postos de
como a Vila Palmeiras
saúde . Com isto,
II e Continuação
acredita-se que a
região começaria a
se desenvolver de
forma plena. Muitos
que pagam os
impostos na região
não tem retorno do
O principal conflito é
Que os gestores
a influência nefasta
públicos, em especial
da especulação
os de Campinas, um
imobiliária
dia se tornem
verticalizadora sobre
honestos e aptos para
ocupantes da coisa
exercer verdadeiro
pública e seus
Planejamento
planejadores, muitas
Urbanístico com real
vezes de forma
participação da
corruptora, que fazem
população e respeito
a Municipalidade
integral às legislações
desconsiderar os
vigentes. E que com
legítimos pleitos da
base no acesso à
Campi população em prol da
informação da coisa
nas
maximização do lucro
pública e na formação
econômico, copiando
contínua da população
o DESplanejamento
para o debate, todo e
do "modelo de
qualquer cidadão seja
urbanização"
capaz de participar
adensador e
das atividades de
verticalizador de SP
Planejamento das
capital, SEM
políticas públicas
compromisso com a
desde suas macroimposição de limites
premissas até a
que garantam
fiscalização da
Sustentabilidade e
execução no longo
qualidade de vida p/ a
prazo.
população.
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poder público, ou
seja, não está
acontecendo a
contrapartida. Creio
que esta seja a
função e razão de se
elaborar um Plano
Diretor.

não
Ordename 03/10/
identific
nto
2015 ado
Territorial 11:40

BARÃO
GERALDO

Campi
nas

wesley
Ordename 29/07/
alvaro
nto
2015 monteir
Territorial 19:28
o aguiar

BAIRRO
BONFIM

Campi
nas

não
Ordename 15/10/
identific
nto
2015 ado
Territorial 10:17

JARDIM
BRASIL

Campi
nas

não
Ordename 14/10/
identific
nto
2015 ado
Territorial 18:09

JARDIM
BRASIL

Campi
nas

- Realinhar a
ocupação do solo,
dando prioridade à
democratização do
Hoje a cidade está
espaço urbano
regionalmente
- Diminuir a
dividida, com pessoas
Democratizar o acesso
segregação entre
ricas morando em
à cultura, educação,
pobres e ricos,
bairros muito
segurança,
mesclando moradias
abastados e bem
populares em
transportes, lazer,
estruturados, e
bairros de classe
esportes e ao centro
pessoas pobres
da cidade.
alta, a exemplo do
morando em bairros
que se tem feito na
distantes e mal
cidade de São Paulo
estruturados.
- Distribuir melhor
obras de cultura,
lazer e esporte nos
bairros periféricos.
empresas a muitos
anos em area rural
legalizar a area
estrada velha
permitindo alvara
indaiatuba
uso a elas
retaurantes de
joaquim egidio
Planejar a
distribuição
ordenada quanto
cada atividade
comercial ou
Falta de planejamento
industrial, visando
para se distribuir
Conciliação entre as atender crescimento
alvarás de autorização
moradias com as
urbano mais
de funcionamento,
atividades comerciais ordenado junto com
prejudicando todos
e industriais urbanos
todos tipos de
com as distorções
com regras definitivas.
moradias, e as
atualmente
características de
existentes.
cada especialidade,
através das leis de
parcelamento de
uso e de ocupação
do solo.
Atualmente há muitos
Proponho que essas
São de suma
imóveis desocupados,
áreas sejam
importância para
principalmente os
retomadas e
nossa cidade, pois
públicos, e que estão
destinadas a coisas
sempre há carência
sendo ocupados
mais nobres. Que se
enorme de áreas
indevidamente,
resolvam
destinadas a
ocasionando muito
urgentemente o
sociedade em geral.
conflito entre o erário
problema crônico
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municipal e os
ocupantes.

Na última construção
de casas, na região do
Parque Cidade
Campinas (Matão),
houve um plano de
casas (Campinas) e
Apartamentos (Bela
Vista Varandas Sumaré). Porém a
construtora que
executou a obra,
alterando o traçado
Rodrigo
Ordename 12/09/
do planejamento,
Adriano
-------------- Sumar
nto
2015 construiu um muro,
Candid
-------é
Territorial 11:47
sobre a rua que divide
o Risso
os dois
empreendimentos.
Uma rua que possui
estrutura para ser
uma via de acesso
amplo no bairro (com
futura ampliação) foi
afunilada, com
interesses que
conflitam, com a
estrutura urbana
prevista em projeto.
Na moderna visão do
Direito Administrativo
e do Urbanismo de
uma maneira geral
SUGIRO deva o
PLANO DIRETOR
emanar princípios e
se for possível até
regras sobre RUAS
onde se pode
construir, instalar e
Ruyrillo
tipo de atividade em
Pedro Ordename 08/05/
BAIRROS AINDA
Nova
Campi
de
nto
2015 RESIDENCIAIS, a fim
Campinas
nas
de não prejudicar:
Magalh Territorial 10:39
ães
primeiro ; a
mobilidade
urbana,arretando
problemas no asfalto,
nas vias pluviais e
esgoto. Segundo:
moradores que ali
pretendem continuar
residindo de maneira
saudável e segura. Ex:
bairro do Cambuí problemático.

que são os
esqueletos de
inúmeras
construções
inacabadas, ou
mesmo prédios
demolidos ou por
demolir.

Corrigir o traçado
A rua em questão, tem
desta rua entre o
perfil para ser uma
Condominio Bela
das principais vias de
Vista Varandas
acesso, interligando
(Sumaré) e Bela
futura expansão do
Vista Casas (
bairro, mas com essa
Campinas), pois
alteração de traçado
este, pode acarretar
de forma
problemas futuros
inapropriada,
quanto o traçado de
compromete a
divisa entre as
estrutura viária em
cidades, e
benefício único e
diminuição da
exclusivo da
capacidade viária
construtora.
proposta em projeto

Esse tema é
importantíssimo a fim
de evitar as invasões a
bairros residenciais
prejudicando a cidade
e os moradores que
são obrigados a
conviver com bares,
restaurantes e
trânsito. Do contrário
são obrigados a se
mudar. Isso é injusto e
administrador público
deve sopesar o
interesse público que
envolve o progresso, o
crescimento, a
estética da cidade e a
estabilidade social,
especialmente das
pessoas mais idosas
que fincaram suas
residências há anos e
pretendem continuar
vivendo
harmoniosamente

RESPEITAR OS
CIDADÃOS;
RESPEITAR OS
CONDOMÍNIOS JÁ
EXISTENTES;
RESPEITAR OS
BOLSÕES DE
SEGURANÇA
LEGALMENTE
CONSTITUÍDOS DECRETOS, E,
FINALMENTE , A
LEGISLAÇÃO CLARA
NÃO PERMITINDO
QUE ESSAS ÁREAS
SEJAM INVADIDAS
COM COMÉRCIOS
IRREGULARES, O
QUE CRIA
INSTABILIDADE
SOCIAL.
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Fabio
Bernils

Ordename 07/08/
nto
2015 Territorial 12:28

Roberto Ordename 03/08/
Horta
nto
2015 de Lima Territorial 10:18

Odete Ordename 10/10/
Peixoto
nto
2015 Ferreira Territorial 16:46

JARDIM
AURÉLIA

CIDADE
UNIVERSI
TÁRIA
CAMPINEI
RA

BARÃO
GERALDO

Campi
nas

Legislação
ultrapassada quanto
as tipologias de
ocupação. Divisões
territoriais
conflitantes e
equivocadas. Cada
Secretaria tem uma
divisão territorial. O
PD atual não
possibilita a SEPLAN
gestão sobre o
território.

Uma nova estrutura
administrativa para
o Planejamento
Urbano e Rural.
Em uma cidade
espalhada
Caso os estudos em
horizontalmente o
andamento
conceito de
necessitarem de
"centralidades" pode analises de divisões
ajudar na estruturação territoriais, que não
dos espaços urbanos
sejam somente as
existentes. Temos que
ambientais, as de
ter uma visão mais
drenagem (bacias),
heterogênea nas
as de semelhança
possibilidades de usos
fisica . É
do território. Hoje as fundamental que se
características são
leve em
totalmente
consideração a
homogeneas.
relação socioespacial das pessoas
que habitam esses
locais.

A falta de comércios
em nosso bairro Cidade Universitária, A Cidade Universitária
ocasiona uma grande
possui um grande
mobilidade
potencial por conter
obrigatória para
avenidas largas e ruas
pequenas compras e com imoveis somente
Campi
serviços. Elevando os
de um lado, alem de
nas
custos e o tempo, as
ser um bairro com
vezes se tornando um
construções
transtorno quando
horizontais,
falamos no período
favorecendo locais
noturno que saímos
para se estacionar.
em busca de farmácia
ou uma mercearia.
Tenho preocupação
com o aumento da
área urbana. Moro
A área tem grande
em Barão Geraldo há
40 anos e não gostaria potencial para ser um
que fosse ampliada a
pólo horti-fruti é
também de lazer
área urbana. Gostaria
Campi que fosse preservada
(pesqueiros, haras e
nas
a área rural existente
clubes) com o
aproveitamento das
com a aplicação de
políticas de
nascentes ainda
agricultura familiar ( preservadas nas áreas
rurais.
criações e hortifruti) e
a criação de parques
nas áreas mais
nobres.

Permitir que nas
avenidas e ruas de
grande trafego
sejam instalados
comércios locais.
Ex: Av. Luiz de Tella,
Av. Oscar Pedroso
Horta, Rua Giusepe
Maximo Scolfaro,
Rua Francisco
Humberto Zuppi,
etc.

No caso de Barão
Geraldo seria a
criação do parque
na área da Fazenda
Rio das Pedras.
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Claudin
Ordename 16/10/
ei
nto
2015 Giacom
Territorial 07:22
ello

maria
solange Ordename 14/10/
possido
nto
2015 nio de Territorial 10:24
souza

Descumprimento de
ocupação do solo
devido a falar de
fiscalização publica

JARDIM
MORUMB
I

Campi
nas

JARDIM
CHAPADÃ
O

As alterações quanto
a uso e ocupação de
solo, mudando o
zoneamento de uma
área, na sua grande
maioria, acarreta
prejuízos para os
proprietários.
Comprei um terreno
no loteamento
Chácara Anhanguera
em 2013, Caminho 02,
Campi
cod. cartográfico
nas
3164.52.630053.0000
0, na ficha Informativa
do Cadastro Físico de
imóvel, zoneamento
15 o que permitia a
exploração ampla,
financiei o imóvel e
ainda estou pagando
e me preparando para
construir. Fui
informada que foi
alterada para
zoneamento 01.

Ampliar a
responsabilidade da
guarda municipal de
apenas segurança
publica para agente
fiscalizador de
quaisquer lei
O respeito as leis de
municipal, para que
ocupações e das
esta possa coibir as
diretrizes por parte de
infrações de uso
todos os cidadães
indevido de espaço
contribui para a
urbano, tais como
valorização da cidade
venda ilegal de
e consequentemente
produtos, uso
faz com que o
indevido de
município se torne
calçadas, despejo de
atrativo para novos
lixo em locais
investimentos em
impróprios, porém o
diversas áreas
mais importante é
inclusive na atração de treinar os guardas
novos turistas.
para que eles se
tornem agentes
fiscalizadores e
atuem de forma
rápida em todos os
tipos de infrações
das leis municipais
do uso do solo.
As alterações de
Como garantir a
zoneamento quanto
segurança jurídica em
ao uso e ocupação
alterações de
do solo, não devem
zoneamento.
ser prejudiciais.
As alterações devem
priorizar o
crescimento do
município
proporcionando
As fichas informativas
condições para que
preveem um prazo de
os empresários,
validade muito curto
geradores de
(6 meses), gerando
empregos e
conflitos como o
impostos não sejam
narrado acima.
surpreendidos e
prejudicados,
atraindo cada vez
mais empresários
para a cidade.
Entendo que todo
zoneamento que
previa uma gama
maior para
exploração não deve
nunca ser mudado
para menos, o que
evitaria prejuízos e
conflitos entre
prefeitura e
munícipes.
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não
Ordename 12/10/
identific
nto
2015 ado
Territorial 09:56

Saul
Fanini

BARÃO
GERALDO

Campi
nas

Ordename 21/06/ PARQUE
Campi
nto
2015 - JAMBEIRO
nas
Territorial 22:47 - 1ª PARTE

não
Ordename 14/10/
identific
nto
2015 ado
Territorial 21:21

CHÁCARA
S
PRIMAVE
RA

A presença de um
A criação do Parque
Parque na Fazenda Rio
Rio das Pedras,
Quero que a fazenda
das Pedras poderia
necessitado
Rio das Pedras se
promover a parte
apontada até em
torne um PARQUE
turística de Barão
mais de um abaixopara acesso de todos. Geraldo que já é por
assinados pelos
Não quero que se
natureza um bairro
moradores do bairro
transforme em
muito arborizado e
de Barão Geraldo
condomínio de casas
com pouquíssimos
ou prédios! Não
prédios. Campinas não A não utilização do
quero que
possui muitas áreas de espaço para formar
modifiquem o
lazer gratuitas e o
condomínios
perímetro urbano de Parque ampliaria essa
Barão Geraldo em
área de lazer,
prol de exploradores/
trazendo mais
especuladores
conforto a vida das
imobiliários que só
pessoas que poderiam
pensam em seu lucro estar em contato com
próprio e não se
a natureza e sabemos A não alteração do
perímetro urbano de
preocupam com o
que o ser humano
Barão Geraldo.
desenvolvimento dos
necessita para viver
moradores, que
com qualidade de
necessitam de um
vida, momentos que
espaço de lazer .
possa estar em
contato com a
natureza.
concentrar nas
avenidas os
comercios.
todos

alta
e nos bairros , as
residencias

Retirada da
classificação de Zona
Centralizadora 2
para a porção do
Centro Experimental
O levantamento da
Central do Instituto
Há desprezo no trato proposta, ilegal na sua Agronômico limitada
de área do Centro
execução, permitirá a
pela Avenida
Experimental Central
continuidade da
Theodureto de
do Instituto
experimentação
Almeida Camargo,
Agronômico (IAC) ao
agronômica e a
Rodovia Zeferino
considerá-la apta para
manutenção de
Vaz e ruas dos
Campi
uso habitacional
germoplasma
Nhambiquaras e
nas
(ZC2), quando na
insubstituível de
Quintino de Paula
verdade é área de
plantas de interesse
Maudonet, por
instituto de pesquisa
econômico, a
tratar-se de área
preservação de
pública de instituto
do estado de São
Paulo que não é
cabaceiras de
de pesquisa
passível deste uso.
ribeirões e da Mata da
científica e
Fazenda Santa Elisa.
tecnológica
estadual, sujeita a
proteção e restrição
constitucional, e não
área de propriedade
privada.
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Paulo
Ordename 03/06/
Sergio
nto
2015 Felippe
Territorial 10:48
Manoel

JARDIM
MONTE
CRISTO/P
ARQUE
OZIEL

não
Ordename 19/05/
identific
nto
2015 ado
Territorial 22:35

JARDIM
LONDRES

não
Ordename 15/10/
identific
nto
2015 ado
Territorial 21:18

ALPHAVIL
LE DOM
PEDRO

E principalmente
Esta questão já
Campinas poderá dar uma questão que o
exemplifiquei de
o pontapé inicial,
poder público pode
outra forma, mas
fazer, seguindo
cabe no momento a utilizando recursos do
Ministério das
modelo de cidade
elaboração de um
Cidades, dentre eles o
vizinha, o da
novo formato,
regulamentação
principalmente para
de re-urbanização de
favelas, copiar
fundiária,
alguns bairros de
modelos
distribuição de
Campinas, que
títulos de posse para
Campi
poderão servir de
internacionais em
nas
modelo e exemplo na cidades do mundo que moradores de áreas
serviram de exemplo de risco. Como fato
questão de
planejamento urbano.
em questões
ocorrido em
paisagísticas,
Hortolândia,
precisamos de uma
Bairros que estão sem transformando todo
sistema de fiação e
vez por toda acabar
asfalto e
com a especulação
cabeamento público
paisagisticamente,
em projetos
imobiliária que
interferem bairros e
subterrâneos.
existe em nosso
acessos próximos.
município.
Demolir construções
abandonadas para
criação de edifícios.
Gostaria de
aproveitar esse
espaço para falar do
terreno implodido
da antiga
Com o aumento de
rodoviária.O
terreno
Casas residencias no edifícos, cria-se um ar
pertence a
Campi
espaço central
de cidade
maternidade, em
nas
(ex:muitas residências
grande,gerando
outras
palavras, um
do lado de edifícios).
empregos,turismo
espaço privado.Está
etc..
um visual
desagradável
quando se passa por
lá,e tem bastante
índice de
criminalidade na
região,espero que
tomem providências
logo.
Tenho um terreno
em uma área assim,
comprado há 2
décadas com projeto
vertical. O
zoneamento foi
As decisões tomadas
alterado para
por mapas, mesmo
residencial familiar e
que bem estudadas,
tanto a gleba quanto
deveriam ser
seu entorno estão
Campi
referendadas por
nas
paralisados até hoje.
análises de campo,
Uma simples visita
evitando manchas não
ao local pode
edificadas em regiões
mostrar que a
já estruturadas.
topografia do
terreno inviabiliza a
construção de casas.
Prédios, entretanto,
teriam suas
garagens facilitadas
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pelo desnível. Toa a
região seria
beneficiada. Peçolhes que revejam
esse zoneamento.

Às vezes, zoneamento
baseado apenas em
mapas bidimensionais
se mostram inviáveis
pelas condições
topográficas locais.

não
Ordename 13/10/
identific
nto
2015 ado
Territorial 15:23

não
Ordename 23/07/
identific
nto
2015 ado
Territorial 21:56

JARDIM
FLAMBOY
ANT

Nenhum conflito com
Campi minha sugestão pois a
nas
mesma irá trazer mais
recursos a região.

JARDIM
VISTA
ALEGRE

Moro, desde 1994, na
região Ouro Verde
que foi constituído
nos anos 70 e 80
provenientes de um
programa de
financiamentos
popular da Caixa
Econômica Federal
visando acomodar
trabalhadores das
empresas do DICDistrito Industrial de
Campi
Campinas em local
nas
mais próximo do
trabalho. A partir dos
anos 2000, houve um
crescimento bastante
grande e
desordenado da
região e a maioria dos
imóveis ficaram
irregulares por causa
de suas ampliações e
inclusive com
pequenos comércios
fora do zoneamento
correto...

O imóvel é do
quarteirão 02612
lote 002-Mod.
tendo em vista a
existencia de zona
rural entre o
condominio
Entreverdes, clube
dos Médicos, entre
outros, sugiro que
transformação de
esta região que há
zona rural em urbana
tempos nada produz
= mais recursos a
pela escassez de
região
mão de obra, bem
como pelos furtos
nas propriedades,
passé a zona
URBANA e com isso
traga recursos a
região.
Região com poder
Replanejar o
zoneamento urbano
aquisitivo em
da região do Ouro
ascensão, inclusive
com aumento dos
Verde,
pequenos comércios,
contemplando os
a Região do Ouro
pequenos comércios
Verde, inicialmente
familiares que estão
agregava
em ascensão,
trabalhadores do
fazendo uma
setor secundário,
campanha de anistia
precisamente
geral nas edificações
operários
dos bairros para que
assalariados, mas
assim a população
hoje, a população da
da região possa
regularizar seus
região se divide entre
os trabalhadores de
imóveis em
setor terciário que são condições especiais
os assalariados do
para que possam
comércio em geral e
sair da
também comerciantes
informalidade
informais dos
podendo constituir
camelódromos do
legalmente seu
comércios (com
Centro de Campinas,
bem como, mais
alvarás) e poder
recentemente dos
assim contribuir
para a arrecadação
comércios familiares
de impostos do
nos próprios terrenos
que residem...
município.
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Pedro
de
Araújo
Leite

Ordename 25/09/
nto
2015 Territorial 22:20

Miguel
Ordename 10/10/
Martins
nto
2015 Montan
Territorial 20:16
ari

Bárbara
Ordename 18/06/
Campid
nto
2015 elli
Territorial 10:24
Ghirello

BARÃO
GERALDO

BAIRRO
GUARÁ

BARÃO
GERALDO

O interesse financeiro
de grandes
construtoras sempre
parece prevalecer
sobre a vontade de
população quanto ao
ordenamento
territorial. Como
morador de Barão
Geraldo vejo com
muito medo a
possibilidade de
alteração do plano
Campi
diretor tornando a
nas
fazenda rio das
pedras área urbana, o
que causará, além dos
impactos ambientais
óbvios (já salientado
em diversos laudos
especializados) uma
diminuição drástica
na qualidade de vida
da população do
distrito, que é
TOTALMENTE
CONTRA este tipo de
ocupação.

Minha sugestão
O ordenamento
pontual é vetar
territorial pode ajudar
qualquer tentativa
a tornar a cidade
de urbanizar área de
muito mais moderna,
preservação
sustentável e viável
ambiental como a
para todos. O modelo
fazenda rio das
urbano de
pedras (que além
crescimento
disso tem imóveis
desenfreado e
protegidos pelo
pilhagem impensada
patrimônio
do espaço já se
arquitetônico). Isso
provou fracassado não
acarretaria um
apenas em Campinas
êxodo sem
como em toda grande
precedentes nos
metrópole do Brasil e
moradores do
do mundo. O
distrito que
momento é de passar
valorizam acima do
a ocupar o espaço de
tudo a qualidade de
maneira inteligente,
vida. Converso com
visando o bem estar
diversos moradores
da população ao invés
e todos estão
do lucro de meia dúzia
preocupados com
de grandes
isto e são contra a
empersários.
urbanização.

A especulação
imobiliária, que
impede a
neutralidade e
racionalidade do
Campi
processo, por atender
nas
aos interesses de uma
minoria (donos das
imobiliárias) sobre os
interesses da maioria,
o povo.

Se bem discutido e
engajado
popularmente o tema
tem o potencial de
elevar as qualidades
de vida da população,
propiciando uma
harmonia entre
natureza e meio
urbano (praças
arborizadas, menos
prédios, jardins
verticais, parques
municipais etc).

Campi
nas

A urbanização de
Campinas é
extremamente
descontinua e
fragmentada, o que
dificulta a
implantação de
equipamentos,
otimização dos meios
de transporte
públicos, entre
outros.
Empreendimentos
são aprovados e
construídos nas
franjas da cidade,
deixando uma
extensão assombrosa
de áreas vazias
urbanas a espera de
valorização do
mercado imobiliário.

Elevar as discussões
populares, dando
espaço para
população falar e ser
ouvida, pois
ninguém melhor do
que o povo para
dizer o que quer
para a cidade em
que mora,
democratizar o
tema.

A urbanização deve
acontecer do centro
para a periferia e
não o contrário!
Ainda tem muita
O município ainda tem
área central para ser
muito lote vazio e
explorada!
muita construção
desocupada em áreas
centrais. Deveria
haver uma politica de
incentivo à ocupação
destas áreas ociosas.
NÃO precisamos
aumentar perímetro
urbano!
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Este sistema privilegia
apenas os
empreendedores e
ignora às
necessidades
urgentes de
deslocamento e
vivencia urbana da
cidade.

Karina Ordename 08/10/
Cristina
nto
2015 Montali Territorial 10:35

BARÃO
GERALDO

Campi
nas

Fábio
Luís
Erbetta
de
Andrad
e

PARQUE
RURAL
FAZENDA
SANTA
CÂNDIDA

As áreas rurais devem
Campi
ficar mais distantes do
nas
centro.

Ordename 09/06/
nto
2015 Territorial 16:40

Transito lento e
perigoso

SAÚDE

LAZER
Ana
Ordename 06/08/
Cristina
nto
2015 Motta
Territorial 16:01
Bessa

Diniz
Ordename 23/05/
Romani
nto
2015 Filho
Territorial 11:49

JARDIM
GUARANI

Campi
nas

CHÁCARA
S
PRIMAVE
RA

Percebo que as
perguntas e condições
que a equipe do Plano
Diretor nos oferecem
Campi para opinar são vagas,
nas
não somos nós
moradores de
Campinas que vamos
opinar sobre o
problema territorial

Para facilitar o
transito na região do
Ipaussurama,
facilitando assim o
Maior agilidade do
acesso para o
transito naquela
Campo Grande,
região
realizar o acesso da
Av. John Boyd
Dunlop para a
rodovia
Bandeirantes..
A área interna ao
Problemas como na
Anel Viário Rua Vicente
Magalhães Teixeira
D'ascenzo, no Jardim
(SP-83), deve ser
Itayú, onde não dá
urbana.
para ter atividades
rurais, mas o
Existe uma parte no
zoneamento diz que é CEP 13101-257, que
rural.
ainda é Rural.
Áreas verdes para
prática de atividades
físicas nos bairros ou
no agrupamento
deles.
Não liberar novas
ocupações sem
garantir que a
população local terá
uma área para lazer
MELHOR QUALIDADE
e prática diária de
DE VIDA, SATISFAÇÃO,
atividade física: BEM
MENOR
ESTAR!!!!!
DESLOCAMENTO
Interligação entre
PARA CUIDAR DO
essas áreas com
CORPO E DA MENTE
ciclovias e pistas de
caminhada.
CIDADE
SAUDÁVEL=CIDADE
FELIZ=MENOS
VIOLÊNCIA=VALE
TODO O
INVESTIMENTO=ME
NOR CUSTO NA
SAÚDE
Inicialmente o PD
deveria dar
oportunidade ao
Sugestão é para que
morador opinar sobre
a equipe do PD dê
seu bairro. Não vai
condições aos
adiantar nada emitir
moradores
opiniões vagas sobre opinarem sobre seu
os problemas da
local de moradia.
cidade, para isso já
existe a equipe do PD
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de Campinas, é a
equipe definida para
tal.

Não vejo local onde o
morador pode opinar
especificamente
sobre seu local de
moradia, seu bairro.

que deveria ser
competente para tal,
se esse PD não está
dando condições ao
morador opinar sobre
seu bairo então não
serve para nós
moradores, é apenas
um caminho político
onde percebemos na
reunião dos
moradores da área
leste onde o exvereador Rafu opinou
sobre seus interesses
políticos.

Zoneamentos
diferenciados num
mesmo bairro
causando
desenvolvimento
diferenciado numa
mesma região de
modo que em certos
trechos a população
Propiciar o
VILA
desenvolvimento das
tem acesso a vários
não
Ordename 24/06/ PALMEIRA
Campi
equipamentos e
regiões que tem
identific
nto
2015 Snas
serviços e noutros
situação precária em
ado
Territorial 17:07 CONTINU
trechos não, como no função de restrições
AÇÃO
caso da Vila Palmeiras
no zoneamento
II e Vila Palmeiras Continuação que
praticamente estão
abandonados em
parte pelo
zoneamento restrito
em parte por omissão
do poder público
Preliminarmente, será
necessário delinear
Uma vez definida a
em definitivo onde
divisa, quem pertence
fica a linha divisória
a quem, diminuirá a
do município de
confusão na questão
campinas. Apenas
Aloísio
ÁREA
do endereço, a evasão
para citar dois
Carlos
RURAL DO
de impostos, a
Ordename 19/05/
exemplos, os bairros:
Montei
MUNICÍPI Campi
clandestinidade e
nto
2015 Jd. Paviotti e S.
ro
O DE
nas
invasões, como a que
Territorial 11:07
Sebastião, pelo que
Amade
CAMPINA
ocorre neste
consta do mapa estão
u
S
momento, ao lado do
geograficamente
bairro São Sebastião.
dentro do município
Lá há uma invasão à
de Campinas,
beira de um pequeno
contudo, seus
manancial.
moradores se
consideram cidadãos

Pelo que vejo a
equipe do PD irá
definir as
necessidades da
cidade e não ouvirá
a opinião da maioria
dos moradores de
cada bairro.
Para mim está claro
essa posição pq não
encontrei local
específico para que
eu possa opinar
sobre meus
interesses e de meus
vizinhos formando
uma opinião geral,
local.

Ampliar o
zoneamento nessas
regiões para misto

Que a PMC, através
do IBGE delineie
definitivamente sua
divisa, propondo
soluções para estas
periferias, tais como
plebiscito, para que
não seja considerada
"terra de ninguém" ,
como acontece com
os bairros
retrocitados. A
reboque disso, será
necessário, também,
repensar a questão
da expansão
demográfica na zona
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de Monte Mor e é
para lá que vão os
tributos municipais, e
recebem, em
contrapartida,
algumas melhorias
deste último (escolas,
postos de saúde,
transporte escolar),
por ex.

rural do município.

Acredito que um
Diminuição de
melhor ordenamento
veículos e um maior
territorial seria
uso do transporte
através de bairros
publico, para isso a
planejados e um meio
cidade precisa se
JARDIM
de reorganizar as
não
Ordename 15/05/
movimentar através
DAS
Campi invasões e bairros em
identific
nto
2015 de trens e metro.
BANDEIRA
nas
construção que não
ado
Territorial 12:22
precisamos de mais
S
tem saneamento
qualidade de vida para
básico. Melhorar a
os jovens e idosos e
fluidez do transporte
isso diminuiria
publico e integração
bastante os recursos
da população como
com relação a saúde.
parte da cidade.

Reorganizar os
bairros,
principalmente na
periferia, Áreas de
laser, Trens e metro
e diminuição da
frota de ônibus e
carros, integrar os
bairros através de
vias de bicicleta.

Acredito que o
município e os
contribuintes só têm a
ganhar estruturando
melhor o zoneamento
das ruas/avenidas e
de bairros. Como
consultor corporativo
a mais de 3 anos, vejo
que muitas empresas
deixam de abrir ou
vão para outros
munícipios, muitas
vezes fora da RMC,
devido a essa
dificuldade. Temos um
potencial imenso em
nossas mãos e
acabamos perdendo
negocio. Com isso, em
minha opinião, as
principais
potencialidades são de
trazer cada vez mais
empresas a se
instalarem em
Campinas e Região.

O principal plano de
ação de fato é rever
o zoneamento de
muitas
ruas/avenidas e
bairros. Muitas
pessoas estão
migrando para
condôminos ou
bairros mais
tranquilos, pois
onde moravam aos
poucos estão se
tornados comerciais.
Veja grandes
avenidas, como a
Moraes Sales,
bairros como Nova
Campinas/Jardim
Planalto, com
zoneamento
extremamente
residencial. Temos
um demanda grande
para muitos locais
onde ainda e Z.03,
porém a região já
esta totalmente
adaptada para
comercio.

não
Ordename 15/10/
identific
nto
2015 ado
Territorial 13:01

Bom, como consultor
imobiliário
corporativo, vejo que
os principais conflitos
são os de clientes que
querem abrir sua
empresa em locais os
quais o zoneamento
não permite, porém
existem atividade
MANSÕES
Campi
funcionando com o
SANTO
nas
mesmo perfil ou até
ANTONIO
com exigência mais
complexas. Eles não
entendem que tem
empresas que
possuem alvarás
antigos ou que até
mesmo trabalham
irregulares ou mesmo
sem os devidos
alvarás.

ANTONI
O
Ordename 30/09/
JULIAO
nto
2015 TEOFIL
Territorial 11:18
O
PRIETO

CONSTRUÇÃO POR
OCUPAÇÃO
IRREGULAR E ILEGAL
Campi
EM LOTE DE TERRENO
nas
DE MINHA
PROPRIEDADE , ASSIM
ESPECIFICADO :

_none
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AVENIDA TRES ,
QUADRA 26 , LOTE 24
- BAIRRO CIDADE
SINGER - CAMPINAS

BAIRRO
Ordename 16/07/
DAS
Campi
rodrigo
nto
2015 - PALMEIRA
amorim
nas
Territorial 10:57 S - CLUBE
HIPICA

Marta
Andrad Ordename 23/06/
e
nto
2015 Amorim Territorial 14:55
Cardillo

Lucia
Helena
Ordename 15/06/
de
nto
2015 Andrad
Territorial 16:57
e
Amorim

PARQUE
IMPERAD
OR

SOUSAS

Bairros ainda são
considerados rurais,
mesmo estando em
locais onde a
A Prefeitura deve
urbanização está
organizar melhor suas
zonas urbanas,
completa com meios
de transporte,
agilizando a aprovação
comércios, escolas.
de construção de
Campi
habitações em áreas
Assim, com a
nas
alteração destas áreas que não estão sendo
rurais para urbanas,
ocupadas, em áreas
mais próximas do
facilitaria a qualidade
de vida do
centro já urbanizado,
trabalhador que
onde haja estrutura.
moram distantes e
não tem infra
estrutura adequada.

Campi
nas

Facilidade de
Eu acho que a cidade
Mobilidade Urbana,
esta muito espalhada
Transporte adequado
e desestruturada.os
,Oferta de habitaçao
bairros afastados, de
de forma ordenada
periferia nao tem
Oferta de emprego
estrutura para
proximo aos bairros oferecer atendimento
habitados.Tudo isto
,principalmente a
com certeza facilitara
populaçao mais
carente que necessita
o deslocamento da
populaçao
de transporte
publico,postos de
trabalhadora .
Acidade de
saude,rede
CAMPINAS merece
deesgoto,Agua,Escolas
Publicas,
um PLANEJAMENTO
URGENTE.
comercio,etc.

Sugiro que as áreas
internas ao anel
viário Rod. José
Roberto Magalhães
Teixeira (SP-83),
sejam urbanas,
principalmente a
área adjacente à Rua
Vicente D’ascenzo,
Jardim Tamoio, CEP
13101-257. Nessa
área já existem
diversos comércios
como farmácias,
padarias e
supermercados e
residências e todo o
entorno já é urbano.
Sugiro que as áreas
internas ao anel
viário Rod. José
Roberto Magalhães
Teixeira (SP-83),
sejam
transformadas em
urbanas,
principalmente a
área adjacente à Rua
Vicente D’ascenzo,
Jardim Tamoio. Para
que a população
próxima ao local
tenha facilidade de
acesso e campo de
trabalho próximo.
Ha muitos vazios
urbanos na cidade: a
prefeitura precisa
agilizar e facilitar
empreendimentos
nestes espaços de
forma organizada,
respeitando a
preservaçao do meio
ambiente.Sugiro o
aproveitamento das
areas internas ao
Anel ViarioSP83
transformando-os.
de rural para
Urbano.Exemplo;esp
aços entre Jd
Andorinhas,Tamoio,
Carlos Lourenço
,onde ha Escolas
Publicas ,postos de
Saude, Transporte,
Comercio em
crescimentoe
proximidade ao
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centro. EX..Area
adjacente a
R.Vicente D Ascenzo
CEP 13101-257.

Joice
Ordename 06/10/
Rodrigu
nto
2015 es de
Territorial 12:49
Souza

JARDIM
ICARAÍ

waddell Ordename 03/06/
stephan
nto
2015 luz
Territorial 16:21

_none

Falta de mais praças
com aparelhos para
ginástica para a
população das
Além de construir
periferias! Sempre
mais praças com
Construir mais praças
quis que existissem
aparelhos de
com aparelhos de
mais espaços públicos
ginásticas nas
ginásticas nas
que pudessem ser
periferias (Jd Icaraí,,
periferias: Jardim
acolhedores e
promover mais
Icaraí, Nôemia, Jardim
acredito que praças
eventos e vivências
do Lago Continuação,
com aparelhos de
de lazer nessas
Nossa Senhora de
ginástica podem
praças.
Lourdes... Bem como
Campi
realmente fazer a
Ocasionalmente
praças de esportes em
nas
diferença, visto que
convidar
raios menores que 5
nesses locais há
profissionais das
km!! A população
interação social. Sou
áreas de educação
precisa ir andando de
moradora do Jardim
física e nutrição para
sua casa até uma
Icaraí e só vejo esse
promover atividades
praça de esportes ou
tipo de praças em
e acompanhamento
até uma praça com
locais nobres
da população.
aparelhos de
destinadas a
Também sugiro a
ginástica!
moradores que não as
construção de mais
valorizam porque
praças de esportes!!
podem pagar
academias caras por
mês.
Sugiro que
providenciem uma
readequação do
entorno, do
quarteirão, onde se
encontra a casa de
shows Campinas
Hall, isto implica em
fluir melhor a
desobstruir uma via
mobilidade e
Campi
no seu entorno que
falta de planejamento
consequentemente
nas
foi tomada pelo
melhor qualidade de
mato, onde
vida e satisfação.
poderiam asfaltar
em seguida . basta a
Emdec estudar o
entorno e adequar
da melhor maneira,
a opção de entrada
para o bairro Santa
Candida.

106
Campinas deve,
através do PD,
promover o resgate
da esfera pública e
comunitária, e da
participação cidadã. A
vida contemporânea
tem relegado ao
domínio privado
muitas das atividades
antes exercidas em
público. O
São
Marcel
dimensionamento de
Ordename 06/08/
José
o da
-------------áreas institucionais e
nto
2015 dos
Silva
-------verdes deve ser
Territorial 11:53
Camp
Reis
proporcionalmente
os
maior nos novos
loteamentos, e deve
existir instrumento
que efetive o uso
destas áreas em prol
do loteamento e
arredores. Além disso,
deve haver incentivo
para que áreas
desocupadas sejam
revertida em uso
comum.
Sou morador do
Bairro Chácara
Primavera, pelo
desenvolvimento
existente nessa região
acredito ser
necessário manter o
bairro nos moldes
atuais onde somente
CHÁCARA
Diniz
Ordename 21/05/
é permitido
S
Campi
Romani
nto
2015 construções
PRIMAVE
nas
Filho
Territorial 22:05
residencias de até
RA
dois pavimentos
acima do nivel da rua.
Nossa vizinhança está
se tornando
superpovoada com
construções verticais
ocasionando
decontrole no
transito.

não
Ordename 15/10/
identific
nto
2015 ado
Territorial 23:29

JARDIM
CHAPADÃ
O

Campinas apresenta
realidades díspares
quanto as suas
praças urbanas:
aquelas localizadas
no centro e em
O espaço público em
alguns bairros
Campinas é
apresentam um bom
apropriado com muita
mix entre vegetação
facilidade pela
e mobiliário urbano,
comunidade, que
enquanto que as
organiza seus eventos
localizadas nos
e ações de maneira
bairros afastados
quase sempre
geralmente são
independente do
hiper arborizadas e
poder público. Este
ajardinadas, mas
civismo deve ser
com poucos
fortalecido, pois é
equipamentos e
característica única da
mobiliário
cidade.
adequado.
Necessário, pois, um
amplo projeto de
análise das
potencialidades das
praças públicas.

Nos locais onde
atualmente é
permitido a
construção
Bairro Chácara
concentrada, verticais Primavera deverá se
com vários niveis
manter como está,
devemos manter
com as restrições de
regiões vizinhas pouco
ocupação e
povoadas com
zoneamento
construções
existentes, sem
horizontais dando
alteração.
prioridade a praças,
jardins, áreas de
lazer.....

1- ARRUMAR E
APLAINAR TODAS AS
SÓ O FATO DESTE
ATUAL PREFEITO
CALÇADAS PARA O
ESTAR INSTANDO O
CIDADÃO ANDAR
CONTRIBUINTE E
SEM TROPEÇOS. 2USUÁRIO DE NOSSA APLAINAR O PISO DA
GOSTARIA DE
CIDADE A OPINAR E
PRAÇA "ÓPERA
Campi
COLOCAR SUAS
SALVADOR ROSA "
CONVERSAR SOBRE
nas
ESSE ORDENAMENTO.
SUGESTÕES E SEUS
PARA CAMINHADA
SONHOS NA PAUTA
EM SEU ENTORNO
DE POSSIBILIDADES JÁ
PARA IDOSOS E
DENOTA QUE TEM
CRIANÇAS NÃO
TUDO PARA DAR
CAIREM. 3CERTO,
INSTALAÇÃO DE
UMA ACADEMIA NO
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CENTRO DESSA
PRAÇA, E NO
PARQUINHO TRAZER
AREIA DE PRAIA
COM NOVOS
BRINQUEDOS.

não
Ordename 13/10/
identific
nto
2015 ado
Territorial 21:03

Flavia
Maria
de
Ordename 24/06/
Andrad
nto
2015 e
Territorial 08:44
Gimene
s

JARDIM
NOSSA
SENHORA
AUXILIAD
ORA

Campi
nas

SÍTIOS DE
RECREIO
GRAMAD
O

Atualmente temos
algumas distorções,
há áreas totalmente
cercadas pelo
perímetro urbano que
ainda são rurais,
apesar de terem
perdido todas as suas
características ligadas
ao espaço rural e
estarem cercadas de
Campi
prédios e comércios.
nas
Uma dessas áreas que
merecem atenção são
as áreas internas ao
anel viário Rod. José
Roberto Magalhães
Teixeira (SP-83),
principalmente a área
adjacente à Rua
Vicente D’ascenzo,
Jardim Tamoio, CEP
13101-257.

1-CADA MORADOR
APLAINAR SUA
CALÇADA PARA O
PEDETRE ANDAR
SEM CAIR.
A Fazenda Santa
Elisa está ficando
pequena para o IAC,
assim, sugiro que
uma grande parcela
da Fazenda do
Exército (Escola de
Cadetes) seja cedida
ao IAC. Por sinal,
uma parte já foi
cedida à EMBRAPA,
que entretanto não
tem experimentos
no campo, na área.
A referida área (áreas
internas ao anel viário
Rod. José Roberto
Magalhães Teixeira
(SP-83),
Sugestão: que toda a
principalmente a área área interna ao anel
adjacente à Rua
viário Rod. José
Vicente D’ascenzo,
Roberto Magalhães
Jardim Tamoio, CEP
Teixeira (SP-83),
13101-257) tem todas
principalmente a
as características de área adjacente à Rua
área urbana e deve
Vicente D’ascenzo,
ser enquadrada como Jardim Tamoio, CEP
tal para possibilitar o
13101-257) seja
pagamento de IPTU
enquadrada
(com potencial de
DENTRO DO
altar geração de renda
PERÍMETRO
para Prefeitura e
URBANO.
construção de
moradias, reduzindo o
deficit habitacional da
região.
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Nelson
de
Arruda Ordename 13/10/
Noronh
nto
2015 a
Territorial 15:42
Gustav
o

Marian Ordename 27/07/
a Greco
nto
2015 Tavora Territorial 15:07

wesley
Ordename 12/05/
alvaro
nto
2015 monteir
Territorial 07:44
o aguiar

JARDIM
NOVA
CAMPINA
S

Campi
nas

PARQUE
IMPERAD
OR

O setor imobiliário
força o crescimento
do tecido urbano
ocupando áreas
distantes do tecido
urbano consolidado
implicando no
aumento dos
problemas com
mobilidade e dos
problemas ambientais
a partir da
Campi impermeabilização do
nas
solo e supressão de
áreas com vegetação.
O plano diretor deve
prever incetivos para
que as áreas já
urbanizadas sejam
mais adensadas. Deve
ainda garantir a
diversidade urbana,
evitando ilhas
ocupadas por
habitação de baixa
renda.

BAIRRO
BONFIM

empresas que estão
localizadas a muito
anos em zoneamento
rural tipo estrada
velha indaiatuba

Campi
nas

Evitar que a cidade
continue a ser cercada
por condominios
fechados para média e
alta renda e por
loteamentos
habitacionais de baixa
renda. Evitar a
segregação social.
Garantir que as novas
áreas a serem
urbanizadas ofereçam
maior diverdidade de
usos, melhor
infraestrutura verde e
melhores sistemas de
mobilidade.

muito bom

Tendo em vista,que
a Zona Rural
localizada em
Campinas ao lado do
loteam. Entre
Verdes, loteam da
assoc do Clube dos
Médicos entre
outros,sugiro que
está região que a
muito tempo nada
produz por escassez
de mão de obra no
campo além de
constantes furtos
passe a ser Zona
Urbana e com isso
possa trazer
recursos para a
região.Tenho lá um
Sitio São Miguel mat
73862 sitio esse que
Alphaville mostrou
grande interesse em
fazer um empreend
imobiliário com
relevadas melhorias
p/a região e para
Campinas.
Simplificar as leis
que regulamentam o
uso e a ocupação do
solo. Privilegiar
aspectos ambientais
integrando áreas
verdes e parques ao
desenho urbano.
Privilegiar a
diversidade de usos
do solo urbano,
combater os vazios
urbanos. Privilegiar a
implantaçao e
equipamentos e
sistemas de
mobilidade que
garantam maior
sustentabilidade ex. tecnologias
fotovoltaicas,
ciclovias associadas
a áreas verdes,
pontos de onibus e
de transporte
coletivo associados a
áreas verdes,
revestimentos
drenantes, etc.
estrada velha de
indaiatuba
zoneamento para as
empresas que estão
la a mais de 30 anos.
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Marcos Ordename 15/10/
Roberto
nto
2015 Boni
Territorial 09:58

ALPHAVIL
LE
CAMPINA
S

Gostaria de participar
com a minha
colaboração sobre a
questão das calçadas
públicas. A população
está vivendo cada vez
mais, a media aqui no
Sudeste é de mais de
75 anos, e isso impõe
uma atenção para as
Campi calçadas que irão ter
nas
cada vez mais idosos
com bengalas, e
cadeiras de rodas
transitando por elas.
Portanto é preciso ter
um controle rígido
sobre as
especificações
construtivas para que
as calçadas sejam
planas, seguras, etc.

Conflito entre
estudantes,
moradores e a
iniciativa privada do
setor da construção e
serviços pelo uso do
solo.
Uso misto do bairro.

Verticalização.
GLEBA
(BARÃO
não
Ordename 28/09/
GERALDO, Campi
identific
nto
2015 PRCs
nas
ado
Territorial 20:15
3234-4,
QT 30013)

Condomínios.

Áreas para construir
habitações de
interesse social.

Qualidade de vida e
segurança para a
população

O art. 13 da Lei de
Arborização de
Campinas (Lei
11571/03 * Os
projetos de redes de
distribuição de
energia elétrica,
iluminação pública,
abastecimento de
água, telefonia, TV a
cabo, deverão ser
compatibilizados
com a arborização,
de modo a evitar
podas, danos e
supressões,) deva
ser cumprido. Minha
proposta é que
todas as "NOVAS"
calçadas sejam
largas para ter faixas
específicas para
pedestres, ciclovia,
arborização, e
tubulações de rede
elétrica, água e
outros serviços a
cabo.

Adequar a zona aos
princípios do Plano
Diretor produzirá uma
revitalização geral.

Construção de
moradias estudantis
pelo Estado

Evitar deslocamentos
desnecessários entre
o lugar da atividade e
o da moradia.
Racionalizar o custo
de infraestrutura
urbana.
Desenvolvimento
econômico
sustentável da zona
centralizado no
potencial tecnológico
da região..

Fixar os estudantes
e trabalhadores
perto de seus
centros de atividade,
Estabelecer o uso
misto na área.
Retirar as restrições
para construção de
habitações coletivas
e substitui-las por
exigências de
habitabilidade,
salubridade,
segurança.

Ampliação de serviços Ampliar e melhorar
urbanos locais.
o transporte público.
Melhora do transporte
público e das vias de
acesso e
descongestionamento
pela redução de
deslocamentos..

Construir novas e
melhores vias de
acesso e circulação
interna, ciclovias,
passeios de
pedestres.
Conservar e
expandir as áreas
verdes e espaços de
convívio.
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DAMAR
Ordename 10/10/
IS
nto
2015 MINZO
Territorial 21:14
N

JARDIM
CHAPADÃ
O

Campi
nas

No Bairro Botafogo
estão tombados
vários imóveis que a
meu ver não tem
sentido serem
tombados, pois
ninguém importante
ali morou. Isso eu
acho que impede o
desenvolvimento do
local, pois os
proprietários desses
imóveis não podem
fazer mudanças nas
suas propriedades e
revitalizar o bairro.
Acho que essa lei
deveria ser revista.
para que só fossem
tombados imóveis de
importância histórica
para a cidade e não
simples casa.

Se isso fosse revisto
muitas empresas
poderiam comprar
esses imóveis e
derrubar os imóveis
velhos e revitalizar o
bairro com
construções mais
modernas.

Rever a questão dos
tombamentos de
prédios na cidade e
procurar revitalizar o
Botafogo que é um
bairro tão central e
atualmente está tão
precário.
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Anexo 3 – Livreto Concurso “Plano Diretor na Escola - Olhar a Cidade” e regulamento.
Regulamento - Concurso “Plano Diretor na Escola: Olhar a Cidade”
O concurso “Plano Diretor na Escola: Olhar a Cidade” é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campinas, no
âmbito das Secretarias de Educação, de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento
Econômico, Social e Turismo, direcionado aos alunos das escolas públicas municipais de Educação Integral/EJA
e as cinco Regionais da FUMEC, que tem asseguradas maior permanência nas U.E.s e existe PPP diferenciado
que contempla a valorização do desenvolvimento da Cidadania, sendo as seguintes:
1. Naed Sul - Avelino Canazza (1º a 5º ano)
2. Naed Norte - João Alves dos Santos e Edson Luís Lima Souto (1° ao 4° ano, 5° ao 9° ano e EJA)
3. Naed Leste - CEMEFEJA Paulo Freire e Raul Pila (1° ao 4° ano, 5° ao 9° ano e EJA)
4. Naed Sudoeste - CAIC Zeferino Vaz (1° ao 4° ano, 5° ao 9° ano e EJA)
5. Naed Noroeste - Pe. Silva (1° ao 4° ano, 5° ao 9° ano e EJA)
6. Regional FUMEC Leste;
7. Regional FUMEC Norte;
8.Regional FUMEC Sul;
9.Regional FUMEC Noroeste;
10. Regional FUMEC Sudoeste.

OBJETIVOS
1.1.Subsidiar a Construção do Diagnóstico com a Leitura Comunitária, no sentido da Revisão do Plano Diretor
de Campinas, mediante a valorização do olhar e da leitura de mundo da criança, do adolescente e dos jovens e
adultos;
1.2.O concurso tem como principal objetivo sensibilizar os alunos à observação da cidade em que moram, à
leitura de imagens e do mundo, e incentivá-los a valorizar técnicas e criatividade ao registrar locais ou
momentos por meio de desenhos e fotografias.
1.3. A proposta é envolver professores polivalentes/arte do 1° ao 5° ano e das disciplinas de Arte, Geografia,
História e Português do 6°ao 9° ano/EJA/FUMEC, preferencialmente dois profissionais por Unidade, no intuito
de estimular por meio da educação do olhar, aprimorado em visitas monitoradas à cidade, que conheçam
monumentos, museus, casarões, nomes de ruas, eventos cívicos entre outros temas que fazem parte da
história do território onde vivem.
Observação: Todos os professores participarão de curso, devidamente Certificado (30 horas, entre presencial e
EAD), com o seguinte cronograma:
25/03 - quarta - Conceito do Projeto (Luiz Cappellano) e encaminhamentos referentes ao Plano Diretor SEPLAN, no CEFORTEPE;
02/04 - quinta - Fala de Carlos Bassan, sobre conceitos básicos da fotografia no CEFORTEPE e em seguida
haverá City Tour, com Carlos Bassan e Eros Vizel, constando do centro Histórico, APAs e outro trecho a negociar
com os participantes;
09/04 - quinta - Parte Pedagógica, Luiz Cappellano no CEFORTEPE;
16/04 - quinta - Ida à Pinacoteca do Estado (manhã) e Museu da Língua Portuguesa (tarde); neste dia as escolas
entregarão o seu plano de trabalho a ser desenvolvido no período de 10/04 a 30/05.
1.4 Todos os trabalhos escolhidos pelas escolas participarão de Exposição no Paço Municipal, constarão de
Catálogo da Exposição, tanto em versão impressa quanto virtual;
1.5 Haverá 3 trabalhos escolhidos como "destaque" e 3 como "menção honrosa" na modalidade desenho, e 3
trabalhos escolhidos como "destaque" e 3 como "menção honrosa" na modalidade fotografia, selecionados nas
seguintes categoriais:
1.5.1. Histórico/Cultural - pontos de História e Cultura, patrimônio material e imaterial (ex; jongo, capoeira,
etc.)
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1.5.2. Pontos Relevantes - pontos importantes/relevantes do bairro ou região, problemáticas ligadas à
vulnerabilidade social, mobilidade, habitação.
1.5.3. Paisagem e Meio Ambiente - fotos artísticas e/ou com intervenção (edição).
DOS TRABALHOS
2.1. Cada Unidade poderá apresentar até 30 trabalhos por modalidade (desenhos e fotografias).
2.2. Caberá aos professores e às equipes Pedagógicas das U.E.s/FUMEC a pré-seleção das salas de aula e/ou
dos trabalhos a serem enviados/expostos, mediante critérios próprios.
2.3.Todos os trabalhos enviados à apreciação devem vir acompanhados de Autorização para uso da imagem
por parte da SME Campinas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1. Os desenhos deverão ser elaborados em papel couché branco ou sulfite 40, sempre em tamanho A4,
utilizando-se de crayon, giz de cera, guache, aquarela ou lápis aquarelado e devidamente encartados em
máscara, cujo modelo será veiculado pela Comissão Organizadora.
3.2. Fotografias:
3.2.1. as fotografias devem ser coloridas;
3.2.2. as fotografias deverão ser produzidas em formato digital com boa definição (resolução mínima de 2
mega pixels)para impressão;
3.2.3. as fotografias prontas serão impressas em tamanho A4, em papel fotográfico, e encartadas em máscara,
cujo modelo será veiculado pela Comissão Organizadora.
3.3. Cada fotografia e desenho será classificada em uma das seguintes categorias:
3.3.1. Histórico/Cultural
3.3.2. Pontos Relevantes
3.3.3. Paisagem E Meio Ambiente
3.4. Cada fotografia deverá ser salva no formato JPG, e com o mesmo nome, em word trazer a categoria, o
título, uma breve descrição, motivo fotografado, a data em que foi feito o registro fotográfico e/ou a razão.
ENTREGA DOS TRABALHOS
4.1. Os trabalhos devem ser entregues na SME Campinas, em CD, até 01/06, e a SME se compromete a
disponibilizar os trabalhos impressos e devidamente identificados até 10/06, para a seleção prévia por
categorias.
DOS PRÊMIOS
6.1. Para os 3 destaques de desenho (1° ao 4° ano) serão entregues 3 tablets e para as 3 menções honrosas 3
máquinas fotográficas.
6.2. Para os 3 destaques em fotografia (5° ao 9° ano/EJA/FUMEC) serão entregues 3 videogames play station 3
(cedidos pelo DEPE) e para as 3 menções honrosas 3 máquinas fotográficas.
6.3.Os professores orientadores dos trabalhos, tanto "destaque" quanto "menção honrosa" serão
contemplados com um jantar (direito a acompanhante)
6.4. Os concorrentes premiados serão informados por email e os resultados também serão divulgados no site
da Prefeitura Municipal de Campinas.
6.5. Todos os concorrentes receberão um certificado de participação.
6.4.Todas as fotografias finalistas farão parte de uma exposição itinerante que percorrerá todas as escolas de
ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Campinas/EJA/FUMEC e espaços públicos que a solicitarem.
CRONOGRAMA:
7.0. 23/03 - segunda - Reunião com gestores das escolas no CEFORTEPE
------------------------Curso com professores de 1° a 5° ano e de Arte, Geografia, História e Português
(Fundamental e EJA)
7.1. 25/03 - quarta - Conceito (Luiz Cappellano) e encaminhamentos referentes ao Plano Diretor - SEPLAN, no
CEFORTEPE
7.2. 02/04 - quinta - Fala de Bassan no CEFORTEPE, em seguida haverá City Tour, com Bassan e Eros, centro
Histórico, APA e outro trecho a negociar

113
7.3. 09/04 - quinta - Parte Pedagógica, Luiz Cappellano no CEFORTEPE
7.4. 16/04 - quinta - Ida à Pinacoteca do Estado (manhã) e Museu da Língua Portuguesa (tarde); neste dia as
escolas entregarão o seu plano de trabalho a ser desenvolvido no período de 10/04 a 30/05
----------------------7.5. 10/04 a 30/05 – desenvolvimento do trabalho nas escolas
7.6. 03/06 - apresentação dos resultados do trabalho, entrega no Gabinete SME.
7.7. 10/06 – equipe interna fará a organização dos desenhos e das fotografias
7.8. 06/07 – Conclusão do julgamento via internet (jornalistas e fotógrafos dos jornais e televisões de Campinas
serão convidados para julgamento, bem como membros das Secretarias de Educação, Comunicação e
Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Campinas)
7.9. 28/07 - como parte das comemorações do mês do aniversário de Campinas, acontecerá premiação no
Seminário do Plano Diretor.
DISPOSIÇÕES FINAIS:
8.0. A simples participação nesta promoção implicará no total e integral reconhecimento das condições e
aceitação irrestrita deste Regulamento.
8.1. As escolas inscritas e os alunos participantes do Concurso:
8.1.1. autorizam a utilização de todos os seus dados cadastrais, desde que respeitadas as disposições legais
vigentes;
8.1.2. declaram, desde já, ser responsáveis pela autoria das imagens encaminhadas ao Concurso e que as
mesmas
não
constituem
plágio
ou
violação
de
quaisquer
direitos
de
terceiros;
8.1.3. cedem e transferem para a proponente ou quaisquer terceiros que esta indicar, a título de gratuidade e
em caráter definitivo, plena, universal e totalmente, todos os direitos de autoria relativos às fotografias, nos
termos do inciso I, do artigo 49 da Lei nº 9.610/98, para qualquer tipo de utilização, inclusive para fins
comerciais, publicação, reprodução por qualquer meio, técnica ou veículo, bem como para divulgação dos
resultados do concurso.
8.1.4. As escolas e os alunos reconhecem, aceitam e declaram expressamente que a proponente ou demais
terceiros, eventualmente envolvidos, direta ou indiretamente, no Concurso, não são responsáveis, nem
poderão ser responsabilizados ou demandados, pelas escolas, alunos ou por quaisquer terceiros, por qualquer
perda, dano ou prejuízo ao conteúdo do material apresentado.
8.1.5. A participação no Concurso serve como declaração de que os ganhadores não possuem quaisquer
embargos, de qualquer natureza, que os impeça de receber e/ ou usufruir os prêmios concebidos.
8.1.6. Serão sumariamente desclassificadas as inscrições preenchidas de forma que não atendam quaisquer das
disposições contidas neste regulamento.
8.1.7. A participação no Concurso é voluntária e gratuita, não estando condicionada, em hipótese alguma, à
aquisição de qualquer produto, bem ou serviço.
8.1.8. O Concurso não implica em qualquer tipo de sorteio ou operação assemelhada, e independe de qualquer
modalidade de sorte, não estando, portanto, sujeita autorização prévia, conforme estabelecido na Lei nº.
5.768, de 20 de dezembro de 1971 e Decreto n° 70.951, de 09 de agosto de 1972.
8.1.9. A participação no Concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste regulamento.
8.1.10. Os casos omissos deste regulamento serão decididos por uma comissão composta por pessoas
indicadas pela SME.
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Anexo 3 – Livreto Concurso “Plano Diretor na Escola - Olhar a Cidade” e regulamento.
Livreto com Desenhos e Fotos premiadas
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Anexo 4 – Planilhas: sugestões obtidas nas oficinas participativas tema por região
1 Oficinas de Capacitação e Escuta Inicial
1.1 Região Sudoeste
Plano Diretor
Nome do
Participante

Reginaldo

Bairro

Vila
Georgin
a

Contribuição

Tema

Necessidade de VLT ou
outro modal para melhoria
do transporte no município.

Mobilidade

Rodovia Santos Dumont
está saturada – é necessário
pensar alternativas.

Mobilidade

A política de remuneração
dos motoristas dos ônibus
municipais é muito ruim.
É preciso pensar na
integração metropolitana,
com a implantação do
Bilhete Único
Metropolitano.

Daiane

É necessário concluir o
Hospital Metropolitano.

Eq. públicos/
Inserção
Metropolitan
a

Antonio Soares

Samantha

Parque O transporte é ruim.
Universi
tário II Faltam praças no bairro.

DIC VI

Em algumas regiões do
município a frota de ônibus
é nova (como no Campo
Grande), porém em outras a
frota é obsoleta (como da
linha 1.17). Sugere que a
Emdec equacione esta
questão.
Questiona se há geógrafos
na Secretaria de
Planejamento.

x

x

Inserção
Metropolitan
a/ Mobilidade

Inserção
Metropolitan
a/ Mobilidade

As praças requalificadas não
receberam ciclovias e só há
Recanto ciclofaixas de lazer aos fins
do Sol de semana, em alguns locais
do município.
Questiona o que melhora
para a região com a
instituição do Distrito do
Ouro Verde.

Prop
osta

Mobilidade

É preciso pensar no trem
metropolitano.

Falta manutenção da frota
do transporte coletivo.

Diagnó
stico

Plan
os e
LUO Políti
PS
cas
Setor
iais

x

x

x

Mobilidade

Mobilidade

x

Gestão

x

Ordenamento
Territorial

x

Gestão

Inse
rir
Encaminham
no
ento
ma
pa

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano de
Mobilidade e Não
Plano Diretor

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano de
Mobilidade e
Plano Diretor

Sim

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

x

SEPLAN/
EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

x

PMC/
Gov.
Estado

x

PMC/
Gov.
Estado

Plano
Diretor e
PAM

Sim

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano de
Mobilidade e Não
Plano Diretor

SEPLAN

Plano diretor

Sim

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

SEPLAN

Plano Diretor
e LUOPS

Sim

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

x

Mobilidade

Mobilidade

Órgão
Respons
ável

x
x

x

SEPLAN

Plano de
Mobilidade,
Não
Plano Diretor
e PAM

Multidisciplin
aridade
Não
SEPLAN
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Elisabeth

Cristiano

DIC VI

Vida
Nova

Observa que os motoristas
das linhas que operam no
Terminal Ouro Verde
apresentam
comportamentos perigosos
e impaciência.
Frota de ônibus sucateada,
especialmente os ônibus das
linhas 1.17 e 1.14, que
atendem Jd. Melina e a
região dos DICs.
Condições estressantes de
trabalho dos motoristas - a
Emdec pressiona para
cumprimento de horários
sem considerar as condições
de trânsito.
O sistema viário é ruim e as
más condições de
pavimentação e das
lombadas interferem muito
no tempo dos
deslocamentos.
O motorista tem que soltar
do volante para cobrar as
passagens de ônibus (não
há mais cobradores) e tem
que fiscalizar se alguém está
descendo sem pagar
passagem.
Falta regulamentação e
controle das áreas de
estacionamento nos bairros.
Exemplo: carros
abandonados e sucatas,
além de ônibus e caminhões
estacionados em ruas
estreitas.
Sugere rodízio de veículos
na área central, por causa
da saturação do sistema
viário.
Solicita um novo semáforo
na Av. Ruy Rodrigues.

Shirley

Claudicéia

Vl.
Perseu
Leite de
Barros

Jd.
Santo
Antonio

O Hospital Ouro Verde
atende uma demanda
metropolitana, assim como
outros equipamentos
municipais. O ônus da
prestação destes serviços
deve ser dividido com os
municípios vizinhos.
Solicita a abertura de trecho
da Av. Oswaldo Oscar
Barthelson próximo à Av.
Brasília - como alternativa à
Av. John Boyd Dunlop (para
Jd. Santa Lúcia, Vila Perseu
L. Barros, Jd. Tropical, Jd.
Roseira)
Solicita mais linhas de
ônibus na Av. Marechal
Juarez Távora.
Falta capacitação para os
motoristas de ônibus, que
trabalham sob condições
estressantes.

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Sim

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Sim

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

Mobilidade

x

EMDEC/
SMSP

Enviar à
EMDEC e à
SMSP

Não

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

x

EMDEC

Plano de
Mobilidade e
Plano Diretor

Sim

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

SEPLAN/
PMC

Articular
políticas em
conjunto
com os
demais
municípios
da RMC

x

SEPLAN/
SEINFRA

CSPV/DEPLA
N e projeto
na SEINFRA)

Sim

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Sim

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

Mobilidade

x

Mobilidade

Gestão/
Inserção
Metropolitan
a

Mobilidade

x

x

x
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Calçadas ruins, descontínuas
e inadequadas.
Mobilidade/
Acessibilidade ruim. Precisa
Ordenamento
legislação de padronização
Territorial
das calçadas e melhoria em
todo o município.
Com a retirada dos
cobradores dos ônibus, a
situação dos deficientes
ficou mais delicada, pois
estes geralmente
necessitam de ajuda para
embarcar e desembarcar do
veículo.
A divisão partidária
prejudica a gestão da cidade
como um todo.
É preciso melhorar as
ligações viárias com os
municípios vizinhos.
Preocupação de como se
dará o crescimento no
entorno do Aeroporto de
Viracopos.
Integração no transporte
intermunicipal (Bilhete
Metropolitano).
Melhoria da acessibilidade
nos ônibus intermunicipais.

Neli

Nelide

Pedro Eugênio
Gonçalves

Estacionamento de ônibus
fretados junto à Casa da
Criança Paralítica dificulta a
acessibilidade e travaessia
de pedestres na região.
Famílias morando em cima
do emissário de água,
Rosalina
impedindo a passagem do
esgoto.
Regularização da área.
Quando retiram as família
deixam entulhos na área, o
que causa entupimentos de
bueiro.
DIC V
Quer mais cuidado ao meio
ambiente, já que os
terrenos ficam sujos, o rio
está imundo.
Arborização da área do
córrego do Jd. Santa Lucia e
Jd.
Jd. Ieda
Santa
Construções em área de
Lucia
risco atrás do Extra
Amoreiras.

Lucia

Jd.
Londres
/
Roseira

Famílias foram retiradas de
áreas de risco do rio
Capivari, mas a remoção
não foi concluída, havendo
problemas de limpeza e
risco das áreas serem
reocupadas por falta de
manutenção e fiscalização.

José Fernando
Silva

Jd. São
Pedro
de
Viracop
os

Solicitou atenção às áreas
de remoção.

x

x

x

Mobilidade

Gestão

x

Mobilidade

x

Ordenamento
Territorial

x

x

x

SEPLAN/
SEMURB
/
EMDEC/
SMSP

Política de
acessibilidad
e no Plano
Diretor,
LUOPS e
fiscalização
de calçadas

Não

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

x

x

SEPLAN

Não

SEPLAN/
EMDEC

Plano de
Mobilidade e Não
Plano Diretor

SEPLAN/
SMDEST

Plano Diretor
e LUOPS

Sim

Plano de
Mobilidade

Não

EMDEC/
SETRANS
P
EMDEC/
Acessibil
idade

Mobilidade

x

Mobilidade

x

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Sim

x

SEHAB

Enviar à
SEHAB

Sim

x

SEHAB

Enviar à
SEHAB

Não

x

SEPLAN/
SMVDS

x

SMVDS

Enviar à
SMVDS

Sim

x

SEHAB

Enviar à
SEHAB

Sim

Ordenamento
Territorial/
Habitação

x

Habitação

Meio
Ambiente

x

Meio
Ambiente
Ordenamento
Territorial/
Habitação

x

Não

Plano Diretor
– Enviar à
Não
SMVDS

Ordenamento
Territorial/
Habitação

x

SEHAB

Enviar à
SEHAB

Sim

Habitação

x

SEHAB

Enviar à
SEHAB

Não
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Falta clareza no projeto de
destinação de avenida no
entorno.

Carlos

Construção de cobertura da
Parque
quadra para a escola Correia
Universi
de Melo.
tário
Conflitos entre meio
ambiente e habitação
(famílias em áreas de risco,
entorno dos córregos).
Reclama da desapropriação
para projetos de sistema
viário - atrás do Hospital
Ouro Verde - não
executado.

José Alberto da
Silva

Maria Helena

Adalto

Zeneide

Jd. Ieda

x

SEPLAN

Não
identificado
o local

Não

Equipamento
s Públicos

x

SME

Enviar à SME

Sim

x

SEPLAN/
SMVDS/
SEHAB

x

SEINFRA

Habitação/
Meio
Ambiente

x

SEINFRA

Falta de equipamentos,
tendo em vista o
adensamento da região.

Ordenamento
Territorial

Falta de fiscalização nas
áreas de proteção
ambiental.

Meio
Ambiente

x

x

SEPLAN

x

SMVDS

Plano Diretor
– Enviar à
Não
SMVDS e
SEHAB
Enviar à
SEINFRA

Sim

Contemplar
na revisão da Não
legislação

Enviar à
SMVDS

Não

O plano diretor deve
garantir moradia e
condições para o morador:
saúde, educação, esporte,
cultura e lazer.

Ordenamento
Territorial

Ruas ficam condicionadas
sem regularização fundiária
e viária

Mobilidade/
Habitação

x

x

SEPLAN/
SEHAB/
EMDEC

Enviar à
SEHAB e
EMDEC

Não

Meio
Ambiente/
Manutenção

x

x

SEPLAN/
SMVDS/
SMSP

Plano Diretor
– Enviar à
SMVDS e
SMSP

Sim

Pq.
Universi
tário
Na região do Ouro Verde
falta verde na beira do
córrego e limpeza. As minas
não são cuidadas e
aproveitadas pela cidade.

Satélite
Íris

Mobilidade

x

SEPLAN

Plano Diretor Não

Projeto de ampliação de
avenida não executado.

Mobilidade

x

SEINFRA

Não
identificado
o local

Não

Falta de planejamento nas
remoções. Ao remover a
população as áreas não
recebem outra destinação,
passando a receber entulho.

Habitação

x

SEHAB

Enviar à
SEHAB

Não

SEPLAN/
EMDEC

Plano
Diretor,
LUOPS e
Plano de
Mobilidade

Sim

Falta de planejamento na
aprovação de
empreendimentos de
Ordenamento
moradia, como por exemplo Territorial/Mo
o impacto nas avenidas John
bilidade
Boyd Dunlop e Ruy
Rodrigues.

x

x

Falta de vagas nas escolas e
postos de saúde.

Ordenamento
Territorial

x

x

Falta de moradia para
todos.

Habitação

x

Presença de entulho pós
remoções, atraindo bichos.

Habitação

Necessidade de integração
entre as secretarias.

Gestão

x

x

SEPLAN

Plano Diretor
Não
e LUOPS

x

SEHAB

Plano Diretor
e Plano de
Habitação

x

SEHAB

Enviar à
SEHAB

SEPLAN

Não

Plano Diretor Não
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Mara

Carlos

Jd. Ieda

Informou sobre a presença
de árvores em talude com
risco de deslizamento e de
moradias e comércios
construídos à beira do
córrego localizado na Rua
Joana Zanaga Aboim
Gomes.
O córrego do Jd. Ieda é
muito sujo e mal cheiroso,
pondo em risco a saúde da
população.
Impacto do solo na região,
onde estão sendo
construídos condominios.
Quer saber se árvores serão
plantadas para reparar esse
impacto ambiental. Falta
verde na região.
O Plano Diretor deve
hieraquizar os projetos a
serem executados de
acordo com os recursos
disponíveis e as prioridades.

Pq.
Universi Falta de planejamento de
tário e moradias e aprovação de
Pq. Dom empreendimentos.
Pedro
Há mais de 20 anos existe
projeto de regularização do
Núcleo Pq. Universitário e
ainda não ocorreu de fato.

Luciana

Uso do espaço público
inadequado: Praça
abandonada no Jd. Cristina
Pq.
em frente de Escola
Universi Municipal Carmelina com
tário
fluxo de crianças, lacrada
pelos próprios moradores
do bairro para não haver
invasão.
A Escola Municipal
Carmelina precisa de
reforma.

Elisabeth Neves

Eva

Terezinha

Existência de apartamentos
da COHAB vazios, enquanto
pessoas estão morando em
moradias irregulares em
áreas de risco.
Nossa
Falta de manutenção da
Senhora
vegetação na beira do
Apareci
córrego.
da
Solicita implantação de uma
corporação de Bombeiros
na Praça 13 do Parque
Universitário. Já obteve
resposta da PMC que é
função do Estado mas
Pq.
entende que a Prefeitura
Universi
deve contribuir
tário
Falta de segurança do
bairro, explicando que
ocorrem muitos assaltos e
que não há Guarda
Municipal.

Habitação/
Defesa Civil

x

SEHAB/
Defesa
Civil

Enviar à
SEHAB e à
Defesa Civil

Sim

Meio
Ambiente/
Manutenção

x

SMVDS/
SMSP

Enviar à
SMVDS e
SMSP

Sim

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor
– Enviar à
Não
SMVDS

SEPLAN

Plano Diretor Não

Meio
Ambiente

x

Planejamento
e Gestão

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano
Diretor,
LUOPS e
Plano de
Habitação

Não

x

SEHAB

Enviar à
SEHAB

Sim

x

Serviços
Públicos

Enviar à
SMSP

Sim

Equipamento
s Públicos

x

Secretari
a de
Educaçã
o

Enviar à
Secretaria de
Educação

Sim

Habitação

x

SEHAB

Enviar à
SEHAB

Não

Meio
Ambiente

x

SMSP

Enviar à
SMSP

Não

Habitação/
Ordenamento
Territorial

x

Habitação

Equipamento
s Públicos

x

x

Equipamento
s Públicos

Segurança
Pública

x

x

PMC/
Governo
do
Estado

Sim

SM
Seguran
Enviar à Secr.
ça
Sergurança
Público e
Pública
Gov.
Estado

Sim
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João Batista de
Jesus

É urgente a reforma do
Centro de Saúde.

Equipamento
s Públicos

Solicita escola de formação
profissional.

Equipamento
s Públicos

Falta de áreas de lazer,
embora existam muitas
praças na região.
Solicita posto de saúde,
duas creches para a
população.
Jd.
Ausência de bancas,
Aeronav cartórios e legislação
e
fundiária.

Satélite
Íris

x

Ordenamento
Territorial

x

SEPLAN/
SME

x

SMSP/
SMEL

x

SME/
SMS e
SEPLAN

x

SEPLAN

Sim

Plano Diretor
– Enviar à
Não
SME
Enviar à
SMSP e à
Não
SMEL
Plano Diretor
e enviar à
SME e SMS
Plano Diretor
Não
e LUOPS

x

SEINFRA

Enviar à
SEINFRA

Não

É necessário dar destinação
às áreas onde houve
remoção de famílias em
área de risco. Perguntou
qual a penalidade imposta
ao Poder Público por
abandonar essas áreas.

Habitação

x

SEHAB

Enviar à
SEHAB

Não

É preciso verificar qual a
atual vocação do bairro,
uma vez que várias
indústrias saíram da região
e hoje o principal foco é o
comércio.
O índice de roubos de
veículos caiu bastante –
cerca de 90% com os
bloqueios que estão sendo
feitos, segundo a Polícia
Militar.

Jd.
Aeronav Levar em conta a
e
quantidade de crianças e
aumentar a construção de
creches em período integral
para todas as crianças
Há carência de
praticamente tudo na
região.
Pergunta se não seria
importante uma base da
polícia militar na região.

Silvia

Niveli

Equipamento
s Públicos

x

Enviar à SMS

Manutenção

Questiona sobre propostas
para a região e o município,
com relação à tecnologia.
Na região existe o Distrito
Industrial, mas a maioria
dos empregos é ocupada
por gente de fora da região.

Rute

Equipamento
s Públicos

SMS

Questiona sobre
pavimentação para o bairro.

O shopping atrapalha o
trânsito, principalmente na
hora que pára o ônibus.
Adauto

x

x

É importante a existência de
ciclovia e não de ciclofaixa
(que piora o trânsito e não
há muita procura).
Pq. Dom Deve haver rampas nas
Pedro II travessias de pedestres.

Mobilidade

Desenvolvime
nto
Econômico,
Tecnológico e
Científico

Segurança
Pública

Desenvolvime
nto
Econômico,
Tecnológico e
Científico

Ordenamento
Territorial/
Segurança
Pública

Mobilidade

Mobilidade

SEPLAN

Plano Diretor
Não
e LUOPS

x

SM
Seguran
ça
Público e
Gov.
Estado

Não

x

SEPLAN/
SMDEST
/ CIATEC

x

SEPLAN/
SME

Plano Diretor
- Enviar à
Não
SME

x

SEPLAN

Não

x

SM
Seguran
ça
Público e
Gov.
Estado

x

SEPLAN/
EMDEC

x

EMDEC

x

x

x

x

x

Equipamento
s Públicos

Ordenamento
Territorial

EMDEC

Qual
Shopping: Pq
das
Não
Bandeiras ou
Ouro Verde?

x

x

x

x

x

x

Plano
Diretor,
LUOPS e
Políticas
Setoriais
Integradas

Enviar à S M
Segurança
Pública
Plano de
Mobilidade
Enviar à
EMDEC
Enviar à
EMDEC

Não

Não

Não

Não
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Solicita fábricas pequenas.

Dificuldade em manter a
segurança, citando a própria
escola onde ocorreu a
reunião como exemplo: a
segurança foi reduzida e há
casos de pessoas que pulam
o muro.
O trânsito é problemático.
Exemplo de Vitória da
Conquista como um trânsito
mais amigável.
Inexistência de centros
profissionalizantes para o
jovem aprender uma
profissão.

Gilberto

Considera o comércio muito
bom.
Falta de iluminação no
campo de futebol do
Corintinhans.
O trânsito está um absurdo,
com a implantação de
muitos condomínios.

Mobilidade

Ordenamento
Territorial

x

Ordenamento
Territorial

x

Serviços
Públicos

x

x

Sugere metrô para
Campinas. VLT e BRT não
serão suficientes se
pensarmos em Campinas
como sede da RMC.
Informa que há campos de
futebol muito bons na
região, porém são fechados
ao uso da população.
Moradora de Campinas há
Jd. Novo 18 anos, vê com tristezade
Londres como as regularizações
fundiárias são tratadas.

Mobilidade

Mobilidade

x

x

Desenvolvime
nto
Econômico,
Tecnológico e
Científico/
Ordenamento
Territorial

x

Mobilidade

x

Equipamento
s Públicos
Meio
Ambiente/
Habitação

SEPLAN

Plano Diretor
Não
e LUOPS

x

SM
Seguran
ça
Público e
Gov.
Estado

Sim

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

x

SEPLAN/
SME

Enviar à SME

Não

SEPLAN

Plano Diretor
Não
e LUOPS

x

Coloca que toda a região vai
viver em função do
Ordenamento
aeroporto no máximo em 10
Territorial
anos.

Sumaré tem a interligação
direta com o aeroporto
através da Bandeirantes. O
eixo Magalhães Teixeira vai
fazer a grande diferença. O
rodoanel vai ajudar muito o
escoamento da Santos
Dumont.

x

x

x

Paulo

Maria de
Lourdes

x

x

Sugere a construção de
centros de convenções,
universidades, etc no
Parque Universitário.

João

Segurança
Pública

x

Ordenamento
Territorial/
Mobilidade

O VLT é importante.
Arlindo

Desenvolvime
nto
Econômico,
Tecnológico e
Científico

x

x

x

SMSP

Enviar à
SMSP

Não

SEPLAN/
EMDEC

Plano
Diretor,
LUOPS e
Plano de
Mobilidade

Não

SEPLAN

Plano Diretor
Não
e LUOPS

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano de
Mobilidade e Não
Plano Diretor

x

PMC/
Governo
do
Estado

Plano de
Mobilidade e
Plano Diretor

SEPLAN

Plano Diretor
Não
e LUOPS

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano de
Mobilidade e Não
Plano Diretor

x

SMEL

x

SEPLAN/
SMVDS/
SEHAB

x

Enviar à
SMEL

Sim

Não

Plano Diretor
– Enviar à
Não
SMVDS e
SEHAB
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Entende que deve se unir
habitação, meio ambiente e
assuntos jurídicos.
As áreas de Campinas de
onde famílias são retiradas
ficam abandonadas com
restos de construções,
gerando a preocupação de
que sejam reocupadas.
Há necessidade de
ampliação do centro de
saúde do Parque Vista
Alegre.
Há necessidade de áreas de
lazer na região (Parque Vista
Alegre).

José do
Nascimento

x

SEHAB

Enviar à
SEHAB

Não

Equipamento
s Públicos

x

SMS

Enviar à SMS

Sim

Equipamento
s Públicos

x

SMEL

Enviar à
SMEL

Sim

Habitação

x

1.2 Região Norte
Plano Diretor
Nome do
Participante

Bairro

Contribuição

Tema

Acessos e
lombadas mal
Mobilidade/
sinalizados e
Manutençã
Márcio
Jd. Rosália
problemas nas
o
bocas de lobo e
asfalto.
Destinar vazios
Ordenamen
em áreas
to
urbanas à
Territorial/
moradia de
Habitação
baixa renda.
Prever áreas
para moradia
próximo às
indústrias e
Ordenamen
demanda por
to
negociação de
Territorial/
Mauricio Soares Jd. Rosália áreas ocupadas
Habitação
entre a
Prefeitura e os
respectivos
proprietários.
Necessidade de
estudo dos
impacto de
Ordenamen
empreendiment
to
os a serem
Territorial
implantados na
cidade.
Os
equipamentos
públicos do
conjunto
habitacional do
Padre Anchieta
foram
Pe.
Equipament
Valmir
projetados para
Anchieta
os Públicos
atender a
demanda das
moradias do
empreendiment
o, mas hoje
acabam por
atender

Diagnósti
co

x

Propos
ta

Planos
e
Órgão
LUOP Política
Responsáv
S
s
el
Setoria
is

Encaminhame
nto

Inser
ir no
map
a

x

EMDEC/
SMSP

Enviar à
EMDEC e à
SMSP

Não

x

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor,
LUOPS e Plano
de Habitação

Não

x

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor,
LUOPS e Plano
de Habitação

Não

x

x

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

SEPLAN/
SMS

Plano Diretor,
LUOPS e
Enviar à SMS

Sim

x

x
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Zilda

Anderson

Almir

Luiz Gonzaga

também bairros
e municípios
vizinhos, o que
acarreta no
atendimento
precário das
unidades de
saúde (falta de
medicamentos
básicos e
demora para
atendimento
médico).
Há grande
número de
imóveis
pichados na
área central.
A situação do
esporte na
cidade regrediu
em relação ao
passado (falta
de programas
de atividades
esportivas para
a terceira idade
nas praças).
A desigualdade
social deve ser
enfrentada
através do
Plano Diretor.
Solicita
informação
quanto a
projeto de
pavimentação e
saneamento no
Village Guará.
Há trânsito
intenso para
chegar até sua
empresa,
situada próximo
a Rodovia.
É necessária a
construção de
um posto de
saúde.
Solicita a
colocação de
equipamentos
de esporte para
a terceira idade
nas praças.
Equacionar
áreas de risco
das áreas
próximas à
Fepasa.
É necessária a
construção de
um posto de
saúde na
região.
É necessária a
promoção da
regularização
fundiária de
moradias.

Paisagem
Urbana/
Segurança
Pública

x

Equipament
os Públicos

Justiça
Social

x

Sec. Mun.
Segurança
Pública

Enviar à Sec.
Mun.
Segurança
Pública

Não

x

SMEL

Enviar à SMEL

Não

SEPLAN

Plano Diretor

Não

x

Infraestrutu
ra Urbana

x

SEINFRA/
SANASA

Enviar à
SEINFRA e à
SANASA

Sim

Mobilidade

x

EMDEC

Não
identificada
qual rodovia

Não

x

SMS

Não
identificado o
bairro

Não

x

SMEL

Enviar à SMEL

Não

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor e
Plano de
Habitação

Não

x

SMS

Não
identificado o
bairro

Não

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor e
Plano de
Habitação

Não

Equipament
os Públicos

x

Equipament
os Públicos

Ordenamen
to
Territorial/
Habitação

x

Equipament
os Públicos

Habitação

x
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Eduardo

Luis Carlos

Adailton

Cido

Pq. Maria
Helena

Os
equipamentos
de saúde e
educação são
insuficientes.
É necessário
considerar que
a região faz
divisa com duas
outras cidades
(Hortolândia e
Sumaré).
É importante
que haja
definição dos
equipamentos
previstos nos
T.A.C.s
conjuntamente
com os
moradores.
Explicita a
necessidade de
definição das
contrapartidas
exigidas para
instalação de
grandes
empreendiment
os em conjunto
com a
população.
É necessária a
consulta à
população na
implantação de
grandes
empreendiment
os,
principalmente
face aos
impactos no
trânsito.
Questiona a
aplicação do
imposto
progressivo no
tempo, que
embora
previsto no
Plano Diretor de
2006, não foi
aplicado até o
momento para
a utilização de
prédios ociosos
e espaços vazios
urbanos.
Solicita a
indicação de
ZEIS na região.

Waldecir
Francisco

Recomenda a
transferência da
população
moradora de
áreas de risco
na mesma
região em que
residem as
famílias a serem

Equipament
os Públicos

x

x

SEPLAN/
SMS e
SME

Plano Diretor e
enviar à SMS e
SME

Não

SEPLAN

Plano Diretor

Não

Inserção
Metropolita
na

x

Ordenamen
to
Territorial

x

x

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

Ordenamen
to
Territorial

x

x

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

Ordenamen
to
Territorial

x

x

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

x

x

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor e
Plano de
Habitação

Não

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor e
Plano de
Habitação

Não

Ordenamen
to
Territorial

x

Ordenamen
to
Territorial/
Habitação

Habitação

x

x
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deslocadas.

Clarice

Maria Elisa

Cleo

O acesso ao
programa
minha casa
minha vida,
através de
sorteio, não
leva em conta a
necessidade dos
moradores
permanecerem
próximos as
suas casas.
A falta de
previsão para
realização das
transferências
das família em
áreas de risco
prejudica os
moradores,
visto que ficam
impedidos de
realizar
melhorias nas
suas casas.
As áreas da
região
necessitam de
maior cuidado,
pois estão com
muito mato.
Reclama das
rachaduras de
casas
provocadas pela
construção
realizada pela
empresa
Gevisa.
A limpeza e o
transporte da
região ocorrem
até o Padre
Anchieta, não
Jd. Rosália chegando até
outras regiões.
I
Reclama da
existência de
mato muito alto
próximo a
empresa Adere.
Necessidade de
implantação de
ciclovia no
entorno do
centro cultural
e no distrito de
Nova Aparecida,
Necessidade de
elaboração de
projetos de
arborização.

Habitação

x

SEHAB

Enviar à SEHAB

Não

Habitação

x

SEHAB

Enviar à SEHAB

Não

Manutençã
o

x

SMSP

Enviar à SMSP

Não

x

SMSP/
EMDEC

x

SMSP

Enviar à SMSP

Sim

x

EMDEC

Plano de
Mobilidade –
Enviar à
EMDEC

x

SEPLAN/
SMVDS/
SMSP

Enviar à SMSP
e SMVDS

?

Manutençã
o/
Mobilidade

x

Manutençã
o

Mobilidade

Meio
ambiente

x
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É importante a
implantação de
transporte
ferroviário,
através de VLT.

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Não

Planos
e
Plano Diretor
Órgão
LUOP Política
Responsáv
S
s
Diagnósti Propost
el
Setoria
co
a
is

Encaminhame
nto

Inseri
r no
map
a

SEPLAN

Plano Diretor
e LUOPS

Sim

SEPLAN

Plano Diretor

Sim

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor,
LUOPS – Enviar
à SEHAB

Sim

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Não

SEPLAN

Plano Diretor

Não

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Não

SEPLAN

Plano Diretor

Não

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Sim

Mobilidade

x

x

1.3 Sul

Nome do
Participant
e

Bairro

Aníbal

Luiz

Reginaldo
Paiva

Carlos
Daniele

Frederic

Cidade
Singer

Contribuição

Necessidade de
se instituir uma
comissão para
tratar do
gerenciamento
de ruídos
aeródromos
conjuntamente
com população
afetada.
Foi feito através
de Piratininga
um
levantamento do
entorno do
aeroporto sem
consultar os
moradores que
lá residem. Quer
conhecer o plano
do aeroporto
apresentado à
prefeitura.
Estudo de
impacto para a
região do Campo
Belo.
É preciso discutir
a mobilidade
urbana como um
direito de todos.
Falta de
qualidade de
vida em nossa
cidade.
Necessidade de
se dar maior
enfoque ao
transporte
público.
A qualidade de
vida vem
piorando. Há
uma falta de
preocupação
com as pessoas.
É preciso
atenção à
mobilidade com
enfoque aos
pedestres: os
semáforos na
esquina da
prefeitura
privilegiam os
automóveis.

Tema

Ordenamento
Territorial

x

Ordenamento
Territorial

x

Ordenamento
Territorial

x

Mobilidade

x

Qualidade de
Vida

x

Mobilidade

x

Qualidade de
Vida

x

Mobilidade

x

x

x

x

x

x

x
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Vagner
Nogueira

José Maria

Moraes

Maria
Neves

É contra a zona
azul e a favor de
ampliar as
calçadas:
diminuição do
espaço para
carros e
aumento do
espaço para
caminhada e
lazer.
É necessária a
ampliação do
posto de saúde
de sua região e a
vinda de mais
médicos e
medicamentos.
Necessidade de
criação de
creche integral
na região do
Jardim
Esmeraldina.
A situação dos
córregos gera
alagamento e
Jd.
causa
Esmeraldi
transtornos à
na
população.
As linhas de
ônibus 342 e
349, que foram
unificadas, são
muito
demoradas.
Falta de asfalto
no Monte
Líbano, metade é
asfaltado e outra
metade não.
No Monte
Líbano não há
esgoto e fossas
estouram.
Necessidade de
inclusão das
crianças da
região na
São
participação do
Domingos projeto de
fotografias que
está sendo feito
com 06 escolas
integrais.
O Plano Diretor
deve considerar
todos os bairros
e regiões de
Campinas.
O bairro da
Vitória é de 1965
e é preciso
regularizá-lo e
cuidar da
pavimentação.
O Plano Diretor
São
deve dar maior
Domingos atenção à saúde
e ao ensino.

x

EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade –
Enviar à
EMDEC

Equipamentos
Públicos

x

SMS

Enviar à SMS

Sim

Equipamentos
Públicos

x

SME

Enviar à SME

Não

x

SMVDS/
SEINFRA

Enviar à
SEINFRA e
SMVDS

Sim

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

Infraestrutura
Urbana

x

SEINFRA

Enviar à
SEINFRA

Sim

Infraestrutura
Urbana

x

SANASA

Enviar à
SANASA

Sim

x

SME

Enviar à SME

Sim

SEPLAN

Plano Diretor

Não

Mobilidade

Meio
Ambiente

x

x

x

Não

Participação
Popular

x

Ordenamento
Territorial

x

Infraestrutura
Urbana/
Habitação

x

x

SEPLAN/
SEHAB/
SEINFRA

Enviar à
SEINFRA e
SEHAB

Sim

Equipamentos
Públicos

x

x

SMS/ SME

Plano Diretor

Não

x
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Richard

Paulo

Peninha

Donizete

Ivanilda

Descontentamen
to com o
transporte na
cidade, em
especial com o
fato de terem
sido retirados os
cobradores.
O posto de
saúde da região
é precário (foi
construído para
atender uma
população
menor). Falta
espaço,
São
profissionais e
Domingos
aparelhos.
Necessidade de
enfoque ao meio
ambiente, o que
inclui a
revitalização da
Lagoa do São
Domingos.
Solicita a
inclusão da
regularização
fundiária da
referida região
no Plano Diretor
Jd. Dom e alteração das
Gilberto Z.E.I.S.
Aponta a
necessidade de
melhoria do
transporte
público, que hoje
considera ruim.
Necessidade de
cuidar das
nascentes na
atual crise
hídrica e do lixo
nos rios na
Jd.
Itaguaçu região do Jardim
Fernanda.
Tratar a divisa de
Campinas com a
cidade de
Indaiatuba,
Elogiou algumas
medidas
adotadas pela
Administração,
tais como a faixa
de pedestres na
região dos
Amarais.
Defende que os
córregos sejam
canalizados, por
questão de
saúde pública.
Reclama da falta
de treinamento
dos funcionários
da Emdec.
Necessidade de
ampliação do
posto de saúde

Mobilidade

x

x

EMDEC

Plano Diretor–
Enviar à
EMDEC

Não

Equipamentos
Públicos

x

x

SMS

Enviar à SMS

Sim

Meio
Ambiente

x

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à
SMVDS

Sim

Habitação

x

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor–
Enviar à SEHAB

Sim

Mobilidade

x

x

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Não

Meio
Ambiente

x

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à
SMVDS

Sim

SEPLAN

Plano Diretor

Sim

Enviar à
EMDEC

Não

Ordenamento
Territorial

x

Mobilidade

x

EMDEC

Meio
Ambiente

x

SMVDS/
SEINFRA

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

x

SMS

Enviar à SMS

Sim

Equipamentos
Públicos

x

Não
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Santa Odila, que
hoje não supre a
demanda.

Ronald

Sem
identificaç
ão

Jd. Marisa

Solicita um
centro
comunitário para
atender a
população jovem
e idosa.
É preciso
incentivo ao uso
de transporte
público ao invés
de veículos
particulares e
enfoque na
mobilidade
urbana.
Atenção à área
da saúde na
cidade,
sugerindo que os
médicos
residentes da
Unicamp façam
o período de
residência em
postos de saúde.
Solicitou especial
enfoque à
pediatria, que
considera um
ramo muito
carente.
Necessidade de
se criar mais
cursos
profissionalizant
es, utilizando as
escolas que
possuem salas
vazias.
Aumento dos
ônibus
articulados,
visando
melhorar o
transporte.
Falta de
segurança nas
escolas do
Jardim Marisa

Fernando

João
Nunes

A área esta
abandonada e
necessita de
Campo
atenção no
Belo I
âmbito da saúde,
educação,
transporte e
habitação.
Necessidade de
cuidados com a
Lagoa do São
Domingos e
outras questões
São
Domingos do bairro.
Crítica ao
questionário
distribuído pela
Prefeitura.

Equipamentos
Públicos

x

Não

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Não

Equipamentos
Públicos

x

SMS

Enviar à SMS

Não

Equipamentos
Públicos

x

SME

Enviar à SME

Não

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

x

SME/ Sec.
Mun.
Segurança
Pública

Enviar à SME/
Sec. Mun.
Segurança
Pública

Não

Plano Diretor

Sim

Mobilidade

x

Segurança
Pública/
Equipamentos
Públicos

Ordenamento
Territorial/
Equipamentos
Públicos

x

x

SEPLAN/
SEHAB/
EMDEC/
SMS/ SME

Meio
Ambiente

x

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à
SMVDS

Sim

SEPLAN

Plano Diretor

Não

Participação
Popular

x
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Alan

Justino

Gandolfo

Campo
Belo

Gil

Xavier

Pq. Oziel

A região do
Campo Belo é
muito precária.
Sugere que a
região sul deve
ser discutida e
pensada em
duas partes: do
Parque Oziel
para o centro e
do Parque Oziel
para o
aeroporto.
Solicita atenção
à mobilidade na
região,
habitação,
regularização
fundiária e meio
ambiente.
Sugere fazer os
levantamentos
necessários e
apresentar ao
governo federal,
visando a
obtenção de
recursos.
É necessário o
planejamento da
região sul e do
Campo Belo (o
aeroporto não
pode entrar nas
áreas da cidade
Singer e Jardim
Colúmbia).
Menciona a
questão da
desapropriação e
Decreto 79.
Preocupação em
relação à curva
de ruído.
Problema do
deslocamento
dentro da
cidade.
Necessidade de
empreendiment
os habitacionais/
questão
fundiária.
Combate à
especulação
imobiliária e
planejamento
para áreas vazias
da cidade.
Constantes
engarrafamentos
na Rodovia
Santos Dumont,
tendo em vista
os
empreendiment
os do entorno e
da ampliação do
aeroporto.

Ordenamento
Territorial

x

Ordenamento
Territorial/
Participação
popular

Ordenamento
Territorial/
Equipamentos
Públicos

x

x

x

Equipamentos
Públicos

x

x

SEPLAN

Plano Diretor

Sim

SEPLAN

Plano Diretor

Sim

SEPLAN/
SEHAB/
EMDEC/
SMS/ SME

Plano Diretor

Não

SEPLAN

Plano Diretor

Não

Ordenamento
Territorial

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor–
Enviar à SEHAB

Sim

Ordenamento
Territorial

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor–
Enviar à SEHAB

Sim

Mobilidade

x

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Não

Habitação

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor–
Enviar à SEHAB

Sim

Ordenamento
Territorial

x

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

Mobilidade

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Sim

x

x

x
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Carolina

Lilian

Pastor
(President
e da ONG
Rosa de
Sharon)

Marcia

Adão

Faustino
da Silva

Falta de eficácia
da fiscalização
na proteção
ambiental.
Como a região
do São
Domingos não é
São
regularizada, os
Domingos financiamentos
por parte da
Caixa ficam
prejudicados.
Falta de
comunicação por
parte do Poder
Público.
São
Domingos Falta de
estrutura quanto
ao Posto de
Saúde do bairro.
Falta de
professores nas
escolas e as
greves que
afetam a
educação.
Problemas do
sistema de
esgoto.
A igreja recebe
famílias vindas
da Bahia,
Pernambuco e
Ceará e o
governo precisa
colaborar na
alocação dessas
pessoas,
fornecer
subsídios para
tanto.
Necessita maior
investimento em
conjuntos
habitacionais
populares.
Fiscalização mais
rígida e efetiva
na aplicação da
lei.
O bairro não é
legalizado, falta
asfalto e esgoto.
É preciso fazer
regularização
fundiária
urgente na
cidade, em
diversas regiões.
Por exemplo o
Campo Belo.
Jd. Campo Diversas lagoas
Belo
são aterradas
(Lagoa Tomate,
Itaguaçu e São
Domingos) e
vários córregos.
Viracopos está
aterrando e
desmatando,
mas o município

Meio
Ambiente

x

SMVDS

Enviar à
SMVDS

Não

Habitação

x

SEHAB

Enviar à SEHAB

Não

PMC

Plano Diretor

Não

Gestão

x

Equipamentos
Públicos

x

SMS

Enviar à SMS

Sim

Equipamentos
Públicos

x

SME

Enviar à SME

Não

x

SANASA

Enviar à
SANASA

Não

x

SEHAB/
Sec.
Assistênci
a Social

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

SEPLAN

Qual
legislação?

Não

Infraestrutura
Urbana

x

Habitação/
Justiça Social

Habitação

x

x

Não

Infraestrutura
Urbana

x

x

SEINFRA/
SANASA

Qual bairro?

Não

Habitação

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Sim

Meio
Ambiente

x

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à
SMVDS

Sim
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fecha os olhos.

André
Fachini

Centro

Melhorar o
transporte com a
criação de
terminal na
região e fiscalizar
as empresas de
ônibus
efetivamente. As
regiões
cresceram muito
em população e
a frota de ônibus
não
acompanhou
este aumento.
Sugere a criação
de hospitais
regionais.
Quer que se crie
o trem/ VLT
regional,
conectando os
equipamentos
culturais e os
centros médicos.
Maior eficiência
da secretaria de
habitação:
monitorando as
áreas que
possam ser
habitadas antes
que as mesmas
sejam ocupadas,
para que a
cidade cresça e
se desenvolva de
forma ordenada
e sustentável.
Acha necessário
o plantio de
muitas árvores
na região
central, já que
nas calçadas só
tem postes e
fios.
Maior eficiência
da Secretaria do
Verde para
analisar, avaliar
e executar o que
seja prioridade,
visando a
sustentabilidade
e melhor
qualidade de
vida dos
moradores,
comerciantes,
clientes e
transeuntes da
região central de
Campinas.

Mobilidade

x

x

EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Não

Equipamentos
Públicos

x

x

SMS

Enviar à SMS

Não

Mobilidade

x

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Não

Ordenamento
Territorial/
Habitação

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

x

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à
SMVDS

Sim

x

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à
SMVDS

Sim

Meio
Ambiente

Meio
Ambiente

x
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Marcelo

Cidade
Singer I

Maior eficiência
da SETEC e
EMDEC, para
aplicar a
legislação, não
sendo necessário
ampliar os
quadros dos
funcionários das
autarquias
municipais e sim
um melhor
gerenciamento
dos mesmos.
O valor do
transporte deve
ser reduzido.
Higienizar
melhor os ônibus
e realizar
manutenção
preventiva,
evitando atrasos
das linhas.
Ampliar a
fiscalização.
Sugere
segurança
pública 24h por
dia, todos os dias
É necessário
Serviço de
Pronto
Atendimento de
Saúde adequado
e eficiente.
Geração de
postos de
trabalho nos 20
municipios da
RMC, fomento
ao
empreendedoris
mo para geração
de emprego e
renda(com
intuito de
reduzir a
desigualdade
sócioeconômica). É
necessário que
os gestores
públicos criem
ações que
beneficiem
todos os
cidadãos.
Necessário o
acesso à
urbanização par
a todos.
A cidade
necessita mais
praças, áreas de
lazar e árvores.
Faltam ônibus na
cidade e os que
tem no horário
de pico ficam
lotados, sem

Mobilidade

Mobilidade/
Gestao

x

EMDEC/
SETEC

Enviar à
EMDEC e à
SETEC

Não

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

Segurança
Pública

x

Sec.
Munic.
Segurança
Pública

Enviar à Sec.
Munic.
Segurança
Pública

Não

Equipamentos
Públicos

x

SMS

Enviar à SMS

Não

x

SEPLAN/
Secretaria
de
Trabalho e
Renda/
SMDEST

Plano Diretor Enviar à
Secretaria de
Trabalho e
Renda/
SMDEST

Não

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à
SMVDS

Não

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

Desenvolvime
nto
Econômico,
Tecnológico e
Científico

Habitação
Meio
Ambiente/
Ordenamento
Territorial

x

x

x

142
condições para
pessoas idosas,
gestantes etc.

Sem
identificaç
ão

Peninha

Deborah

Humberto

Cidade
Singer

Jd.
Itaguaçu

Chácara
Capivari

É preciso esgoto,
asfalto, correio e
professores para
a educação
social.

Infraestrutura
Urbana/
Equipamentos
Públicos

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Sim

Precisam de
áreas de lazer.

Equipamentos
Públicos

x

x

SEPLAN/
SMEL

Plano Diretor –
Enviar à SMEL

Não

Esperam há
muito tempo
pela
regularização
fundiária.
Precisam de
esgoto,
pavimentação e
energia.
Precisa
pavimentação e
drenagem das
águas pluviais
porque as
nascentes estão
sendo sufocadas.
Estrada SP 73
precisa de
ampliação.
Implantar
ciclovias.
Melhoria nas
condições do
trânsito e
transporte.
Deterioração do
meio ambiente
no bairro,
causada pela
empresa
Estrutural e
Basalto Lix da
Cunha. Grandes
explosões, muita
poeira, além de
caminhões que
deterioram a SP
73 no trecho
Campinas Estrutural.
Indução de
construção de
moradias
populares e de
classe média.
Planejamento
habitacional com
infraestrutura
completa:
creches, esgotos,
postos de saúde,
transportes e
proximidade
com atividades
geradoras de
trabalho e renda.

Habitação

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Sim

Infraestrutura
Urbana

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Sim

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à
SMVDS

Sim

Meio
Ambiente

Mobilidade

x

x

EMDEC

Plano Diretor –
Enviar à
EMDEC

Sim

Meio
Ambiente

x

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à
SMVDS

Sim

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor e
LUOPS – Enviar
à SEHAB

Sim

Habitação/
Ordenamento
Territorial

x

x
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Fernando

Campo
Belo

Políticas de
preservação
ambiental de
APP e APA.
Implementação
de reservas
ambientais como
forma de
contemplaçao,
lazer e qualidade
de vida.
A habitação na
cidade é ruim: as
pessoas esperam
mais de 10 anos
e não
conseguem.
Sugere a
construção de
academias ao ar
livre no bairros e
não só no
Centro.
Regularização de
moradias.

Natanael

Richard

Antonio

Erika
Vanessa

Campo
Belo

Jd. Mariza

Jd. Sta.
Eudóxia

Cidade
Singer I

Diz que falta
fiscalizar o
transporte
coletivo.
Considera
importante o
asfalto e o
calçamento do
bairro para que
se evite o
alagamento de
muitas casas.
O cuidado com
as nascentes e a
preservação das
mesmas pode
ajudar se por
ventura o estado
passar por seca.
Mais moradias
para população
de baixa renda
(não só para
quem tem um
salário ou quem
esta em área de
risco) e
regularização
fundiária.
Sugere outro
modal de
transporte de
massas, já que
na cidade o
transporte
público não
acompanha
ocrescimento da
população.
Melhoria no
atendimento dos
hospitais.
Faltam
professores nas

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à
SMVDS

Não

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

x

SEPLAN/
SMEL

Plano Diretor –
Enviar à SMEL

Não

Habitação

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

Infraestrutura
Urbana

x

SEINFRA

Enviar à
SEINFRA

Não

x

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à
SMVDS

Não

s

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade –
Enviar à
EMDEC

Não

Equipamentos
Públicos

x

SMS

Enviar à SMS

Não

Equipamentos
Públicos

x

SME

Enviar à SME

Não

Meio
Ambiente

Habitação

x

x

Equipamentos
Públicos

x

Meio
Ambiente

Habitação

Mobilidade

x

x
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escolas. Sugere
transporte
escolar para os
alunos.

Edilson
Carlos

Paula Silva

Márcia

Humberto

Campo
Belo

Esgoto e asfalto
para o bairro.
Mais escolas na
cidade com
transporte.
Sugere que as
ZEIS estejam não
só no PLHIS, mas
também no
Plano Diretor.
Ampliação das
ZEIS de indução
e inserção no
Plano Diretor de
novas formas de
acesso à moradia
digna (como
aluguel social).
A cidade de
Campinas é
mutio divergente
na divisão
territorial:
macrozonas,
UTB's etc. A
divisão das
diversas
secretarias não é
a mesma. A
saúde divide de
um jeito, a
assistência de
outro e assim
por diante.
Temos que
enfrentar isso
logo!
Sugere
investimento na
mobilidade
urbana e na
acessibilidade
Buscar novas
centralidades
territoriais na
cidade.
Ordenamento
habitacional com
valor de uso de
atividades
empresariais,
industriais e de
comércio
Recuperação de
áreas
degradadas,
como o centro
da cidade.
Requalificação
dos espaços
públicos,
logradouros e
prédios
tombados
Regularização
das ocupações,

Infraestrutura
Urbana

x

SEINFRA/
SANASA

Enviar à
SEINFRA e
SANASA

Sim

Equipamentos
Públicos

x

SME

Enviar à SME

Não

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

x

SEPLAN

Plano Diretor

Não

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade –
Enviar à
EMDEC

Não

Habitação

x

Habitação

x

Ordenamento
Territorial/
Gestão

Mobilidade

Ordenamento
Territorial

x

x

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

Ordenamento
Territorial

x

x

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

Ordenamento
Territorial

x

x

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Sim

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

Habitação

x

x
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Fernando
Carvalho
dos Santos

Campo
Belo

eliminando áreas
de risco e
favelas.
Ações de
geração de
trabalho e renda
com capacitação
profissional,
utilização da
mão-de-obra
local, indução de
empresas e
condomínios
empresariais.
Formalização de
empreendiment
os informais e de
atividades
solidárias como
forma de
fortalecer o
mercado de
trabalho local.
Novo plano
viário, Projetos
estruturantes de
transporte (eixos
viários,
corredores
exclusivos...),
investir em
educação e
segurança para a
mobilidade,
incentivar
alternativas de
mobilidade
(ciclovias, VLT,
uso
compartilhado
de automóveis,
BRTetc.).
Investir em
planejamento
metropolitano
com inserção de
recursos
tecnológicos
para
deslocamentos
racionais de
transportes.
Deveria
cadastrar
camelôs como
pequenos
empresários e
eles
contribuírem
com imposto
para o município
Maior apoio
tecnológico e
científico em
Campinas
Aumentar os
programas de
mobilidade
urbana, além do

Desenvolvime
nto
Econômico,
Tecnológico e
Científico

x

Desenvolvime
nto
Econômico,
Tecnológico e
Científico

Mobilidade

Mobilidade/
Inserção
Metropolitana

x

x

Desenvolvime
nto
Econômico,
Tecnológico e
Científico

Desenvolvime
nto
Econômico,
Tecnológico e
Científico

Mobilidade

x

x

SEPLAN/
Secretaria
de
Trabalho e
Renda/
SMDEST

Plano Diretor Enviar à
Secretaria de
Trabalho e
Renda/
SMDEST

Não

x

SEPLAN/
Secretaria
de
Trabalho e
Renda/
SMDEST

Enviar à
Secretaria de
Trabalho e
Renda/
SMDEST

Não

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade –
Enviar à
EMDEC

Não

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade –
Enviar à
EMDEC

Não

x

SEPLAN/
Secretaria
de
Trabalho e
Renda/
SMDEST

Enviar à
Secretaria de
Trabalho e
Renda/
SMDEST

Não

SEPLAN/
SMDEST

Enviar à
SMDEST

Não

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

x

x
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PAI.

Vanderlei

Adélia

Jd.
Esmeraldi
na

Itatiaia

Construção de
empresas
multinacionais.

Desenvolvime
nto
Econômico,
Tecnológico e
Científico

Rever unificação
das linhas de
ônibus do Jd.
Esmeraldina e
São Pedro que
está cada vez
pior.

Mobilidade

Ampliação do
Posto de Saúde.

Equipamentos
Públicos

Asfalto, esgoto,
água no Jd.
Monte Líbano.
Urbanização das
praças que estão
abandonadas.
O transporte do
bairro é péssimo.
Os ônibus estão
velhos, sem
segurança.
O bairro está
abandonado,
falta água e o
asfalto é
precário.

SEPLAN

Plano Diretor –
Enviar à
SMDEST

Não

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

x

SMS

Enviar à SMS

Sim

x

SEINFRA/
SANASA

Enviar à
SEINFRA e
SANASA

Sim

Equipamentos
Públicos

x

SMEL/
SMSP

Enviar à SMEL
e SMSP

Não

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à
EMDEC

Não

x

SEINFRA/
SANASA

Enviar à
SEINFRA e
SANASA

Sim

x

Infraestrutura
Urbana

x

x

Infraestrutura
Urbana

x

1.4 Noroeste
Plano Diretor
Nome do
Participante

Bairro

Contribuição

Solicita
ciclovia na
John Boyd
Dunlop.

Irineu

Novo
Mundo

Sugere nova
via pra ligar a
região ao
centro e
desafogar a
John Boyd
Dunlop, por
dentro da
Fazenda
Acácia.
Maior
integração da
região com o
restante do
município,
superando as
barreiras dos
rios, linha
férrea, Rod.
Adalberto
Panzan.

Tema

Mobilidade

Mobilidade

Mobilidade

Diagnóstic Propost
o
a

x

x

x

LUOP
S

Planos
e
Política
s
Setoriai
s

Órgão
Responsáv
el

Encaminhamen
to

Inseri
r no
mapa

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor,
Plano de
Mobilidade –
enviar à EMDEC

Sim

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor,
Plano de
Mobilidade –
enviar à EMDEC

Sim

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor,
Plano de
Mobilidade –
enviar à EMDEC

Sim
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Adalto

Cosme da
Costa

Cecílio

Solicita
asfaltar a
ligação do
Campo
Grande com o
Vida Nova
É preciso a
gestão do
Plano Diretor,
que se faça
cumprir a lei.
Acesso direto
a Monte Mor
e Indaiatuba.
Crítica à
participação
popular na
revisão do
Plano Diretor
em 2006.
Preocupação
com as áreas
desocupadas,
sugerindo
especial
atenção e
Satélite
urgente
Iris I
destinação
das mesmas.
As áreas em
que houve
remoção de
famílias estão
abandonadas.
É preciso mais
uma escola na
região –
sugere a
Quadra 40.
Priorizar os
Chácaras problemas do
Cruzeiro Jardim
do Sul
Bassoli.
Inclusão do
eixo “Justiça
Social” no
Plano Diretor
Nascentes na
Colina das
Nascentes
estão
degradadas –
necessita
ações efetivas
na região.
Satélite
É preciso
Iris
incentivar as
novas
centralidades
para garantir
emprego e
renda na
região
Ampliação do
aeroporto de
Viracopos é
uma questão
delicada.

Mobilidade

x

Gestão

x

Mobilidade

x

Participação
Popular

x

x

Ordenamento
Territorial

x

x

x

x

EMDEC/
SEINFRA

Enviar à EMDEC
e à SEINFRA

Sim

SEPLAN

Plano Diretor

Não

SEPLAN/
EMDEC

Enviar à EMDEC

Sim

SEPLAN

Plano Diretor

Não

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

Habitação

x

SEHAB

Enviar à SEHAB

Não

Equipamentos
Públicos

x

SME

Enviar à SME

Sim

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Sim

SEPLAN

Plano Diretor

Não

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à SMVDS

Sim

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Sim

Ordenamento
Territorial

x

x

Justiça Social

x

Meio Ambiente

x

Ordenamento
Territorial

x

Ordenamento
Territorial

x

x

x

x
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Importância
dos Conselhos
Gestores.

Ubiratan
Ferreira

Valter

Jd.
Florence

Solicita
oficinas nos
bairros Itajaí e
Boa
Esperança.
Sugestão de
implantação
de I.P.T.U.
progressivo
em Campinas
e atenção à
questão da
especulação
imobiliária.
Propõe a
implantação
de ciclovia e
melhorias na
John Boyd
Dunlop.
Solicita mais
áreas de lazer
na região.

Toninho

Pedro

Edson

Jd.
Bassoli

Santa
Clara

Luis
Roberto

Satélite
Iris

x

SEPLAN

Plano Diretor

Não

Participação
Popular

x

SEPLAN

Plano Diretor

Sim

Ordenamento
Territorial

x

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Sim

Mobilidade

x

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor,
Plano de
Mobilidade –
enviar à EMDEC

Sim

x

x

SEPLAN/
SMEL

Plano Diretor –
Enviar à SMEL

Sim

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

x

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à SMVDS

Não

x

SEPLAN/
Sec. Mun.
Trabalho e
Renda

Plano Diretor –
Enviar à Trab. E
Renda

Não

x

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor,
Plano de
Mobilidade –
enviar à EMDEC

Sim

x

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à SMVDS

Sim

x

x

SMSP

Enviar à SMSP.

Não

x

SEHAB

Enviar à SEHAB

Sim

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

SEPLAN

Plano Diretor

Não

x

Equipamentos
Públicos

Regularização
das ocupações
Habitação
irregulares.
Solicita um
Parque Linear Meio Ambiente
na região.
Propõe uma
Desenvolvimen
Cooperativa
to Econômico,
de Reciclagem Tecnológico e
na região.
Científico
Ausência de
ciclovia e
ligação do
clube à Praça
Mobilidade
da Concórdia
e acessos à
região.
Arborização
da John Boyd
Dunlop e de
toda a região
Meio Ambiente
do Campo
Grande é
muito baixa.
Falta de
iluminação
pública.

Luiz
Henrique

Participação
Popular/
Gestão

Serviços
Públicos

x

Questiona
quanto à
ocupação da
área no
entorno da
Pirelli.

Habitação

Necessidade
de atenção à
regularização
fundiária.

Habitação

x

Justiça Social

x

Grandes
contrastes
sociais em
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Campinas.

Ronaldo

Paulo

Gil

É preciso
pensar no VLT
ou um trem
Mobilidade
leve e não
BRT.
Deficiência na
área da saúde
e na área
ambiental,
especialmente
Ordenamento
com os novos
Territorial
condomínios
sem melhorar
os
equipamentos
públicos.
Nascente no
Jd.
Metonópolis
que recebe
Meio Ambiente
esgoto, outra
nascente no
Colina das
Nascentes.
Solicita ponte
entre o Jd.
Infraestrutura
Lisa e o Jd.
Urbana
Lilisa, que foi
retorada
Melhoria no
transporte
público e
prolongament
o da Av.
Armando
Jd. Lisa
Mário Tozzi,
ligando Ouro
Verde, Santos
Mobilidade
Dumont e
aeroporto.
Também uma
linha de
ônibus
próxima ao
Centro de
Saúde nos
dois sentidos.
Atenção
Equipamentos
especial à
Públicos
saúde.
Ruas 26 e 15
sofrem com
Infraestrutura
constantes
Urbana
inundações.
Solicita mais
indústrias
para a região,
evitando
Jd.
deslocamento
Ordenamento
Florence da população
Territorial
II
que ali reside
para trabalhar
em outros
locais da
cidade.
Importância
Jd. do
Participação
da
Lago
Popular
participação

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor,
Plano de
Mobilidade –
enviar à EMDEC

Não

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

x

SMVDS/
SANASA

Enviar à SMVDS
e SANASA

Sim

x

SEINFRA

Enviar à
SEINFRA

Sim

x

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor,
Plano de
Mobilidade –
enviar à EMDEC

Sim

x

x

SMS

Plano Diretor

Não

x

SEINFRA

Enviar à
SEINFRA

Sim

x

SEPLAN/
SMDEST

Plano Diretor e
LUOPS – Enviar
à SMDEST.

Não

SEPLAN

Plano Diretor

Não

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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popular no
processo de
revisão do
Plano Diretor.
Necessidade
de
regularização
fundiária.

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

Desenvolvimen
to Econômico,
Tecnológico e
Científico

x

x

SEPLAN/
SMDEST

Plano Diretor e
LUOPS – Enviar
à SMDEST.

Não

Ordenamento
Territorial

x

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

Mobilidade

x

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor,
Plano de
Mobilidade –
enviar à EMDEC

Não

x

EMDEC

Enviar à EMDEC

Sim

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor,
Plano de
Mobilidade –
enviar à EMDEC

Sim

Equipamentos
Públicos

x

SMS

Enviar à SMS

Asfaltamento
das ruas.

Infraestrutura
Urbana

x

SEINFRA

Enviar à
SEINFRA

Não

Falta campo
de futebol
Solicita mais
ciclovias.
Ponte sob a
ferrovia no
Jardim
Florence
estrangula o

Equipamentos
Públicos

x

SMEL

Enviar à SMEL

Não

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor,
Plano de
Mobilidade –
enviar à EMDEC

Sim

Incentivo à
produção
agrícola.

Kleber
Rodrigo
Knauer

A.R. 05

Nelson

Faria

Campo
Grande

Fortaleciment
o da
centralidade
do Campo
Grande com
indústrias,
serviços e
equipamentos
públicos.
Sistema de
transporte
mais eficiente,
sendo preciso
pensar em
outros
modais, tais
como V.L.T. e
metrô.
Propõe um
acesso para o
Jd. Ibirapuera
– alternativa
de acesso à
PUCC
Balão do
Jardim
Londres e a
Av.
Transamazôni
ca devem ser
repensadas.
Solicita
medidas que
garantam
maior fluidez
ao trânsito da
região e que
sejam sanados
os problemas
de acesso.
Atenção à
saúde, tendo
em vista a
falta de
postos de
saúde na área.

Habitação

x

Mobilidade

Mobilidade

Mobilidade

x

x

x
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Virgínia

Juliane

Pq. São
Bento

Jd.
Bassoli

trânsito e a
precariedade
da estrada
para
Hortolândia
gera muitos
acidentes sequer possui
calçada para
os pedestres.
Aeroporto de
Viracopos é
incômodo,
pois causa
poluição
sonora.
Necessidade
de
recuperação
da lagoa do
bairro Santa
Clara.
Necessidade
de faculdades
na região.
Questiona
sobre o
Instituto
Técnico da
região e
aponta a falta
de educação e
lazer na área.

Ordenamento
Territorial

x

SEPLAN/
SMSP

Plano Diretor e
LUOPS

Sim

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à SMVDS

Sim

x

Meio Ambiente

x

Equipamentos
Públicos

x

x

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

Equipamentos
Públicos

x

x

SEPLAN

Plano Diretor

Não

Órgão
Responsáv
el

Encaminhamen
to

Inseri
r no
mapa

SEPLAN

Plano Diretor

Sim

1.5 Leste
Plano Diretor
Nome do
Participant
e

Bairro

Antonio
Rafful

Maximiliam

Barão
Geraldo

Contribuição

Sugere
expansão
urbana, em
especial na área
rural próximo à
estrada
Campinas –
Mogi-Mirim.
Muito trânsito
da Av. Moraes
Sales à NorteSul e a
necessidade de
um plano de
transporte de
massa em
Campinas.
Atenção as
áreas rurais da
cidade, que
devem ser
preservadas.
Problema do
trânsito em
Barão Geraldo,
necessitando
melhorias no
transporte

Tema

Diagnóstic
o

Ordenament
o Territorial

Mobilidade

LUOP
S

x

x

Ordenament
o Territorial

Mobilidade

Propost
a

Planos
e
Política
s
Setoriai
s

x

x

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Sim

x

x

SEPLAN

Plano Diretor

Não

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Sim
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público e nos
acessos à
estrada na
região.
Sugere
alternativas ao
uso do
automóvel:
ciclovias
ligando escolas,
praças e
centros
culturais. Zelar
pelo fluxo de
pedestre para
atravessar
Estrada da
Rhodia.
Observar o Art.
227 da
Constituição
Federal que
estabelece
prioridade
absoluta aos
direitos das
crianças.
Problema no
trânsito em
Barão Geraldo,
solicita atenção
à mobilidade
urbana e
implantação de
ciclovias.
Barão
Daniel Pozo
Necessidade de
Geraldo
pensar em
sustentabilidad
e e ações para a
crise hídrica.
Maior
investimentos
na área da
saúde.
Solicita que a
regularização
fundiária seja
priorizada.
Alagamentos e
Jd. Boa
problemas na
Sandra
Esperanç
limpeza do
a
córrego no
entorno da Av.
Comendador
Pompeu de
Camargo.
Os planos
diretores não
Vila
Tião
saem do papel.
Brandina
Solicita enfoque
na habitação.
Campinas
possui diversas
Jd. das áreas não
Vanja
Paineiras regularizadas e
é preciso focar
na habitação.

Mobilidade

x

x

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor –
Enviar à EMDEC

Sim

Mobilidade

x

x

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Sim

Meio
Ambiente

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à SMVDS

Não

x

SMS

Enviar à SMS

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

Equipament
os Públicos

Habitação

x

Infraestrutur
a

x

x

SEPLAN/
SEINFRA

Plano Diretor –
Enviar à
SEINFRA

Sim

Habitação

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

Habitação

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não
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José
Orlando

Santa
Genebra

Os condomínios
que estão
surgindo
causam
impactos na
região, uma vez
que não há
equipamentos
suficientes para
todos.
Solicita atenção
à saúde,
educação,
recreação e
mobilidade
urbana na
região. Cita a
epidemia de
dengue.
A cidade está
crescendo de
forma
desordenada,
piorando a
qualidade de
vida das
pessoas.
Problema de
exclusão social

Luci

Sandra

Aparecido

Alagamento no
entorno da Av.
Comendador
Jd.
Pompeu de
Conceiçã
Camargo.
o
Atenção à
regularização
fundiária.
Necessidade de
regularização
fundiária.
Solicita
melhoria no
transporte e na
Vila
mobilidade
Brandina
urbana.
Cita o Parque
Ecológico e a
ausência de
áreas de lazer
na região.
A APA compõe
1/3 do
território de
Campinas e
deve ser dada
especial
atenção ao
meio-ambiente,
em especial aos
recursos
Sousas
hídricos. Cobra
uma postura
mais ativa do
CONGEAPA (na
sua opinião
este não
dialoga com a
sociedade e
falha na
fiscalização).

Equipament
os Públicos

x

Equipament
os Públicos

x

Ordenament
o Territorial

x

Justiça Social

Infraestrutur
a

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

SEPLAN

Plano Diretor

Não

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

SEPLAN

Plano Diretor

Não

x

SEPLAN/
SEINFRA

Plano Diretor –
Enviar à
SEINFRA

Sim

x

x

x

x

x

Habitação

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

Habitação

x

x

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

Mobilidade

x

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Sim

Equipament
os Públicos

x

x

SEPLAN/
SMEL

Plano Diretor –
Enviar à SMEL

Sim

Meio
Ambiente

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à SMVDS

Sim

x
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Evaldo
Ortiz

Chácara
da Barra

Luiz

Taquaral

Cido

Simone

Carlos
Gomes

Jd. Dom
Bosco

Problemas de
transporte e
mobilidade na
região.
Menciona a
remoção dos
moradores do
Jardim
Conceição para
o Jardim Bassoli
e os problemas
habitacionais.
Problemas de
mobilidade,
especialmente
nas Av. Moraes
Sales, João
Alves dos
Santos e
Jesuíno
Marcondes
Machado até a
Norte-Sul.
Atenção à
mobilidade na
região do
Taquaral. Cobra
retorno quanto
à solicitação de
construção de
uma ponte
sobre o Córrego
Anhumasem
2014.
Reclama que a
Prefeitura não
está ouvindo os
pleitos da
população, não
responde
questionament
os das
associações de
moradores.
Assoriamento
de cursos
d'água e
nascentes
sendo
aterradas.
Menciona
ausência de
postos de
saúde.

Mobilidade

x

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor e
Plano de
Mobilidade

Sim

Habitação

x

x

SEHAB

Enviar à SEHAB

Não

x

EMDEC

Enviar à EMDEC

Sim

x

EMDEC/
SEINFRA

Enviar à EMDEC
e à SEINFRA

Sim

SEPLAN

Plano Diretor

Não

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à SMVDS

Não

x

SMS

Enviar à SMS

Não

Mobilidade

Mobilidade/
Infraestrutur
a

x

Gestão

x

Meio
Ambiente

x

Equipament
os Públicos

Solicita atenção
ao Córrego
Anhumas.

Meio
Ambiente

x

x

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à SMVDS

Sim

Bairros Jardim
Santana e
Mansões Santo
Antônio
apresentam
problemas de
mobilidade,
tendo em vista
o elevado grau
de
adensamento.
Solicita atenção
às obras na
Rod. Dom

Mobilidade

x

x

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor –
Enviar à EMDEC

Sim
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Pedro e na
entrada dos
Amarais.

Dificuldades
com o trânsito
interno aos
bairro que dão
acesso ao
Shopping, em
especial na Av.
Jesuíno
Marcondes
Machado e na
Rua Maria
Duarte.
Sugere que a
revisão do
Plano Diretor
seja realizada a
cada 5 anos.

Daniel

Importância das
ZEIS e de olhar
as áreas vazias
de Campinas.
Rafael

Cibele

Ponte
Preta

Santa
Cândida

Harley

Cesar Cury

Joaquim
Egidio

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à EMDEC

Sim

SEPLAN

Plano Diretor

Não

SEPLAN/
SEHAB

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB

Não

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor –
Enviar à EMDEC

Não

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

x

SEPLAN

Plano Diretor

Não

x

SEPLAN

Plano Diretor

Sim

x

EMDEC

Enviar à EMDEC

Não

x

SEPLAN

Plano Diretor –
Enviar à SMVDS

Sim

Gestão

x

Habitação

x

Sugere
transportes
alternativos ao
Mobilidade/
rodoviário e a
Inserção
criação de um
Metropolitan
trem que ligue
a
as cidades da
região.
Necessidade de
Ordenament
se pensar em
o Territorial
usos mistos.
Falta de
objetividade
nas propostas e
estudos da
Prefeitura e
Participação
questionament
Popular
o de como a
população pode
contribuir com
o Plano
Diretor.
Pergunta o que
ocorreu com as
propostas
levantadas nas
Gestão
Oficinas
realizadas para
o plano da
Macrozona 3.
Carência de
transporte
Mobilidade
coletivo.
Solicita cuidado
diferenciado
com a APA e
que se pense
Meio
em propostas
Ambiente
para a
economia da
região.

x

x

x

x

x

x
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Sem
identificaçã
o

Jd. Santa
Cândida

Há especulação
imobiliária e
diversas
fazendas a
espera de
loteamento.
Av. Mackenzie
(Leroy /
Entreverdes /
São Conrado –
Sousas) teve as
interligações do
projeto inicial
suprimidas, o
que impacta
muito na região
Zona 14 - área
industrial de
baixo impacto
que encontrase
descaracterizad
a e decadente.
Concebida para
abrigar
empresas de
pequeno porte,
atualmente
está com o
metro
quadrado
supervalorizado
por conta das
moradias de
alto padrão,
portanto as
pequenas
empresas não
têm condições
de se instalar
na região. Z 14
necessida
adequação:
incentivos para
empresas de
pequeno porte
de base
tecnológica,
para construção
de prédios de
escritórtios
como suporte
dos moradores
dos bairros
vizinhos e
comércio da
região, para
tanto, que se
torne atraente
e
financeirament
e viável o VGV
da área, é
necessário que
se permita um
CA de pelo
menos duas
vezes a área do
terreno.

Ordenament
o Territorial

x

Mobilidade

x

Ordenament
o Territorial

x

x

x

x

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Não

SEPLAN/
EMDEC

Plano Diretor –
Enviar à EMDEC

Não

SEPLAN

Plano Diretor e
LUOPS

Sim
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Luis

Sem
identificaçã
o

Lourival

Mary

Alvaro
Pellegrini

Não permitir
que se construa
junto as
encostas ou
córregos. A
Taquaral
PMC deve
fiscalizar e criar
um canal de
denuncias
anônimas.
Entupimento de
boeiros
acarretam
alagamentos,
destacando a
necessidade de
limpeza dos
mesmo.
As ruas do
Jd.
bairro estão um
Conceiçã
caos,
o Síria
cadeirante e
idosos que tem
que usar essas
ruas não tem
como chamar
uma
ambulância até
suas
residencias.
Sugere mudar a
Rua Norival
Santana de
duas mãos para
mão única no
Chácara
sentido da Rua
da Barra
Mogi Guaçu,
pois o trânsito é
complicado - o
que provoca
acidentes.
Falta
sinalização
viária. Na frente
do parque não
há lombada, a
Jd.
rua é sem saída
Conceiçã e não tem
o
nada.
Não tem lugar
para as crianças
brincarem.
Não há ônibus.
Regularização
do loteamento
Monte Bello II
para possibilitar
a construção do
posto de saúde,
que hoje fica no
bairro Carlos
Monte Gomes, cujo
Bello I
prédio é
tombado e não
permite
ampliação.
Apesar dos
problemas de
ampliação,
elogia o
atendimento no

Meio
Ambiente

SEPLAN/
SMVDS

Plano Diretor –
Enviar à SMVDS

Não

x

SMSP

Enviar à SMSP

Não

x

EMDEC

Enviar à EMDEC

Sim

Mobilidade

x

EMDEC

Enviar à EMDEC

Sim

Manutenção

x

EMDEC

Enviar à EMDEC

Sim

x

SEPLAN/
SMEL

Plano Diretor –
Enviar à SMEL

Sim

x

EMDEC

Enviar à EMDEC

Sim

x

SEPLAN/
SEHAB/
SMS

Plano Diretor –
Enviar à SEHAB
e SMS

Não

x

Manutenção

Mobilidade

Equipament
os Públicos

x

x

Mobilidade

Habitação/
Equipament
os Públicos

x

x
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Posto de Saúde.
Nos
loteamentos de
chácaras,há
muito aluguel
das mesmas
para festas e
eventos nos
finais de
semana, com
som alto e
bebidas. No fim
da festa há lixo
pelas estradas.

2

Ordenament
o Territorial

x

SEMURB

Enviar à
SEMURB

Não

– Diagnóstico Comunitário
2.1 Região Leste

Oficina da Região:

Leste

Local:

Salão Recreativo Sousense

Redatora:

Raquel Barros Cardamane

Nº de Grupos:

4

Mediador:

Rafaella

Apoio:

Carol (diretora)
Plano Diretor – Diagnóstico
Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial

Loteamentos impróprio precisam ser
impedidos.
Aumentar a expansão urbana das áreas no
entorno do Morada das Nascentes, Chácara
Gargantilha, Recanto dos Dourados - que
foram regularizadas - para preservar áreas
verdes e aproveitar a infraestrutura.

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
PROPOSTA
PROPOSTA

X

Inserir
no
mapa

Item
no
mapa

X

1

Plano de manejo APA, controle de despejo.

X

X

2

Ocupação de loteamentos em área rural.
Deve-se ocupar a área urbana.

X

X

3

Criação de novos núcleos da APA, distância de
5 km.
Nova legislação sobre habitação na APA (área
urbana) diferenciada.

Permitir expansão em área da APA, evitar
expansão urbana da APA.

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial

X

Reflorestamento

PROPOSTA

Ordenamento
Territorial

Planos e
Políticas
Setoriais

X

X

Não há tratamento de esgoto.

PROPOSTA

Potencialidade

Cultivo orgânico.

Ordenamento
Territorial

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial

Problema

LUOPS

X
X
X

Área urbana existente
Não expandir o perímetro urbano na APA
Ampliar a APA para MZ8
Na área urbana existente falta HIS
diferenciada para APA. Falta de uso misto para
HIS.
Falta saneamento básico no Jd. Conceição e no
Pq. Imperador.
A região já esta saturada de bares noturnos.
Deve-se inibir a expansão.

X

X

7

X

8

X

X

4

X

X

10

X

X

13
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Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial

Conjuntos da COHAB não tem saneamento
básico.

X

X

Falta iluminação em volta do observatório.

X

X

Faltam creches em período integral na região.

X

Ordenamento
Territorial

As escolas precisam de melhorias e do
programa escola- família.

X

Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

O viário é deficitário e não funciona e é
deficitário.

X

X

Falta de pavimentação nas estradas rurais.

X

X

PROPOSTA

Terminal fechado para Sousas e Joaquim
Egídio.

Mobilidade e
Transporte

Não há integração da tarifa.

Mobilidade e
Transporte
Habitação
PROPOSTA

Ciclovia de integração na região.

Falta de ligação entre Sousas e Barão Geraldo
e outros bairros lindeiros e empresas na Rod.
Dom Pedro.
Preço alto dos terrenos e aluguéis. Baixa
qualidade de vida para os pobres.
Terrenos da COHAB serem transformados em
ZEIS.

PROPOSTA

Pensar na tipologia para HIS que tenha
comércio no térreo para subsídios a moradia
nos pavimentos superiores e com diversas
tipologias para atender o perfil das famílias.

PROPOSTA

Expansão das áreas já urbanizadas para uso
habitacional de interesse social.

PROPOSTA

Delimitar as ZEIS dentro do perímetro urbano.

PROPOSTA

Criação de um programa de melhoria na
habitação.

PROPOSTA

Proibir privatização dos lugares públicos.

Meio Ambiente

Falta de fiscalização no desperdício de água
em condomínios e loteamentos fechados em
Campinas.

PROPOSTA

Captação de águas da chuva na área rural.

PROPOSTA
PROPOSTA
Desenvolvimento
Ecônomico
Desenvolvimento
Ecônomico
Desenvolvimento
Ecônomico
Desenvolvimento
Ecônomico
Desenvolvimento
Ecônomico
PROPOSTA

X

X
X

X

X

Pequeno produtor.

X

Turismo sustentável/ ecológico no
observatório das cabras.

X

Produção de cultivos orgânicos.

X

Turismo voltado ao patrimônio histórico.

X

Desenvolver cursos em agroecologia e turismo

X

11

X

5

X

6

X

Transferir preocupação ambiental para a
questão da qualidade de vida.
Colocar equipamentos de reuso nas moradias,
reduzindo tarifas.
A renda gerada em eventos turísticos na
região não fica lá.

9
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Oficina da
Região:

Leste

Local:

Salão Recreativo Sousense

Nº de Grupos:

4

Mediador:

Cidinha

Apoio:

Raquel J.
Plano Diretor – Diagnóstico

Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial

Faltam comércios e serviços próximos às
residências.
Moradias em área de risco sem
infraestrutura.
Degradação da região - empreendimentos
habitacionais.
Faltam postos de saúde em Sousas e
Joaquim Egídio.
Faltam profissionais nas escolas e creches
e faltam equipamentos de lazer.

Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Habitação
Habitação
PROPOSTA
PROPOSTA
Meio Ambiente
Meio Ambiente

Planos e
Políticas
Setoriais

Inserir
no mapa

Item no
mapa

X

X

1

X

X

3

X

X

6

X

X

8

X

X

8

Problema

Potencialidade

LUOPS

Praça na beira do rio.

X

X

3

Ligação Sousas e Joaquim Egídio - trilha.

X

X

4

X

X

5

X

X

4

X

X

2

X

X

Transporte público precário, falta
fiscalização. (Sousas, J. Egídio principalmente na área rural.)
Trânsito congestionado nos horários de
pico durante a semana e aos finais de
semana.
Falta de moradia própria para moradores
de área rural.
Moradia em área de risco no Jd.
Conceição.
Moradia EHIS.
Moradias desocupadas na áre de risco
devem ser reflorestadas.
Degradação da região - empreendimentos
habitacionais.
Poluição do Rio Atibaia.

X

6

X

10

Lixo de construção depositado em local
destinado a lixo orgânico.

X

7

Meio Ambiente

Água de poço contaminada.

X

Meio Ambiente

Água de poço potável - M. Garneiro.

Meio Ambiente

9
X

1

Meio Ambiente

Clima e ar puro.

Meio Ambiente

Cândido Ferreira joga esgoto no córrego.

X

X
X

2

Meio Ambiente

Destruição do M.A., para construção dos
loteamentos na Av. Mackenzie.

X

X

PROPOSTA

Reflorestamento das áreas desocupadas.
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Oficina da Região:
Local:

Leste
Salão Recreativo Sousense

Nº de Grupos:
Mediador:
Apoio:

4
Conceição
Antonio
Inserir
no
mapa

Item
no
mapa

X

X

1

X

X

3

X

X

4

X

X

6

X

X

10

Plano Diretor – Diagnóstico
Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial

Flexibilização do perímetro urbano
colocando em risco áreas de grande
importância ambiental.
Tipologias para diferentes faixas de renda.

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

Parcelamentos irregulares da zona rural falta fiscalização.
Jd. Conceição: Invasão por moradias de
particular próximo a nascente do Ribeirão
Pires.
Crescimento desordenado do núcleo do Vila
Brandina.
Estimular a urbanização dos vazios urbanos e
dificultar em áreas verdes.
Estabelecer um C.A. mais baixo para a
cidade.
Revogar lei municipal que permite a
incorporação de 30% da gleba em zona rural.
Regularização urbana e fundiária N. R.
Sorirama 2 e Vila Brandina.
Posto de saúde para a região Brandina/
Conceição.
Perspectiva de 100% do tratamento do
esgoto na região.
Permeabilidade entre Sousas, Av. Mackenzie
e Rod. Dom Pedro
Estrangulamento do acesso à Sousas pela
ponte do Rio Atibaia.
Travessia de pedestres perigosa em frente ao
Pq. Ecológico.

PROPOSTA

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
PROPOSTA
PROPOSTA
PROPOSTA

Problema

Potencialidade

LUOPS

Planos e
Políticas
Setoriais

X

X
X

X
X

X

X

2

X

X

5

X

X

9

Volta do Bonde.

X

11

PROPOSTA

Limitar o uso do carro.

X

12

Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

Pavimentação da Camp 127, conforme lei da
APA.
Problema de infraestrutura por conta do
fluxo da Rod. Dom Pedro.
Aumentar o número de transporte coletivo e
a frequência.
Necessidade de renovação total da frota
Padova, com ônibus novos, ecológicos,
modernos, com wifi, etc.
A linha 393 precisa de aumento na frota e
funcionar aos finais de semana.

X

13

PROPOSTA
PROPOSTA
Mobilidade e
Transporte
Habitação

COHAB: apropriação da área do Ribeirão
Pires. Alerta para perigos ambientais.

PROPOSTA

Estabelecimento de ZEIS na região de Sousas,
inclusive como contrapartida de
empreendimentos em aprovação. Novas
unidades de habitação de interesse social.

PROPOSTA

Modelos mais humanizados e sustentáveis
de habitação popular.

PROPOSTA

Portarias e cercamentos devem ser menos
agressivos e limitados para a cidade.

X

X

X

X

X

X

8
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Meio Ambiente
PROPOSTA
PROPOSTA
PROPOSTA
PROPOSTA
Meio Ambiente

Potencialidade turística da mata ciliar.
Interligação das matas através de corredores
ecológicos.
Modelos privados não podem ser modelo de
política de preservação.
Áreas que margeiam a APA devem ter
limitações ainda mais rígidas de urbanização.
Fiscalização rígida no despejo de resíduos
com multas progressivas.
Atividades/ clubes em área rural com grande
consumo de água.

PROPOSTA

Ampliação/ interligação das APA's

Meio Ambiente

Função social de preservar a água/ meio
ambiente deve ser prioridade na região.

Desenvolvimento
Ecônomico

As economias agrícolas não são valorizadas.

PROPOSTA

Limitar a exploração na Rod. Dom Pedro.

PROPOSTA
PROPOSTA
Inserção
Metropolitana
Inserção
Metropolitana

Redução de impostos e incentivo para
agricultura Ecológica.
Criação de sistema participátivo de inspeção
diferenciada para produção familiar.
Muitos loteamentos públicos são fechados
arbitrariamente e continuam se valendo de
recursos públicos. Exemplo: San Conrado.
Garantia do direito público à paisagem.
Sugere limitações aos cercamentos e muros
dos condominios fechados.

PROPOSTA

Identificação/ preservação da paisagem
significativa para identidade da cidade.

PROPOSTA

Sistema de gestão mais participativo frente
as decisões urbanas, não só durante o Plano
Diretor.

Oficina da Região

Leste

Local

Salão Recreativo Sousense

Nº de Grupos

4

Mediador

Carol G.

Apoio

Enide
Tema

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

X

X
X

7

X

X

X

14

X

16

X
X
X

X

X

X

X

Desejo

Plano Diretor

Criar instrumento para evitar a especulação imobiliária.

X

Mais fiscalização da PMC referente à manutenção de calçadas.

LUOPS

Planos e
Políticas
Setoriais

Item
no
mapa

X

Ciclovias visando o cicloturismo e conectando Sousas e Joaquim Egídio
à Jaguariuna, Pedreira, Itatiba, Morungaba e Valinhos.

X

1

Reativação do ramal férreo para passageiros, turismo e carga.

X

2

Linhas de ônibus que também cheguem até Pedreira, Morungaba e
Valinhos.

X

3

Melhorar a travessia na Rua Maneco Rosa.

X

Ciclovia na R. Coronel Alfredo Nascimento.

4
5

Elaborar nova rota de acesso a Sousas e Joaquim Egídio.

X

Conexão para Chácara Gargantilha.

X

6

163
Mobilidade e
Transporte

Planejar bolsões de estacionamento.

Habitação

Evitar a remuneração de moradores par áreas distantes e sem
planejamento.

X

Meio Ambiente

Implantação do SIM rural e do selo verde para o município.

X

Meio Ambiente

Ecoponto.

Meio Ambiente

Garantia de patrimônio natural e cultural em Sousas e Joaquim Egídio.

X

Desenvolvimento
Ecônomico

Fomentar o Eco Cicloturismo

X

Oficina da Região:

Leste

Local:

Salão Recreativo Sousense

Nº de Grupos:

4

Mediador:

Carol G.

Apoio:

Enide

X
X

7

1

Inserir
no
mapa

Item
no
mapa

X

X

1

Não há controle da expansão urbana.

X

X

2

Ordenamento
Territorial

Falta fiscalização por parte da PMC para
parcelamento irregular do solo.

X

X

5

Ordenamento
Territorial

Especulação imobiliária, não expansão da
área urbana sobre a área rural.

X

Ordenamento
Territorial

Paisagístico.

X

Ordenamento
Territorial

Patrimônio natural e cultural.

X

Ordenamento
Territorial

Iluminação inadequada nas áreas rurais.

X

Mobilidade e
Transporte

Falta pavimentação de via de acesso à
Valinhos.

X

X

3

Mobilidade e
Transporte

Falta suporte, capacidade e transporte
coletivo de pequeno porte.

X

X

4

Mobilidade e
Transporte

Falta linha de ônibus em área rural.

X

X

6

Mobilidade e
Transporte

Trânsito intenso devido a falta de opções
de acesso à Sousas e Joaquim Egídio.

X

X

7

Mobilidade e
Transporte

Carros estacionados nas vias. Diminuir a
capacidade viária, faltam áreas para
estacionar.

X

X

8

Mobilidade e
Transporte

Calçadas: falta fiscalização para garantir
calçadas com acessibilidade adequada.

X

X

9

Mobilidade e
Transporte

Av. Mackenzie não supri a necessidade dos
distritos.

X

X

Habitação

Remoções não planejadas de moradores
para áreas distantes e sem planejamento.

X

Plano Diretor – Diagnóstico
Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial

Bolsões rurais dentro da área urbana.

Ordenamento
Territorial

Problema

Potencialidade

LUOPS

Planos e
Políticas
Setoriais

164
Meio Ambiente

Nascentes secando.

X

Meio Ambiente

Falta fiscalização referente as deliberações
e encaminhamentos da CONGEAPA.

X

Meio Ambiente

Falta de área adequada para descarte de
resíduos sólidos e orgânicos na área rural
de Joaquim Egídio.

X

Meio Ambiente

Envolvimento da comunidade. Mobilização.

PROPOSTA

X

X

X

X

PROPOSTA

Uso adequado das APP's do trecho urbano
Joaquim Egídio - Sousas.

Desenvolvimento
Ecônomico

Produtor Rural não tem onde escoar sua
produção.

Desenvolvimento
Ecônomico

Comércio local: rede gastrônomica e
espaços de lazer.

X

Desenvolvimento
Ecônomico

Ciclo turismo.

X

Oficina da
Região
Local
Nº de Grupos
Mediador

10

X

Assoreamento de lagos, devido
manutenção inadequada das estradas
rurais.
Manutenção das estradas de terra de
Joaquim Egídio, não causando impacto
ambiental.

Meio Ambiente

X

X

X

Leste
A.R. 03
1
Dani G.

Apoio Érica
Tema

LUOPS

Planos e
Políticas
Setoriais

Item
no
mapa

Desejo

Plano Diretor

Redução do perímetro urbano.

X

4

Estação intermodal ônibus/ bonde/ carro na região do Shopping
Iguatemi.

X

1

Ordenamento
Territorial
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

Usar leito férreo para sistema viária (bonde).

X

2

Criar estações ao longo do leito férreo: Jd. Conceição, Estação Sousas e
Estação Joaquim Egídio.

X

3

Habitação

Habitação de interesse social (ZEIS) no Cândido Ferreira.

X

5

Meio Ambiente

Preservar todas as áreas verdes, os manaciais e a vida silvestre, além de
recuperar os degradados.

X

6

Oficina da
Região:

Leste

Local:

A.R. 03

Nº de Grupos:
Mediador:

1
Dani G.

Apoio:

Érica

Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial

Conflito de usos: zona residencial X zona
comercial na região do Taquaral e Sta.
Cândida.

Plano Diretor – Diagnóstico
Problema
X

Potencialidade

LUOPS

X

Planos e
Políticas
Setoriais

Inserir
no
mapa

Item
no
mapa

X

1

165
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

PROPOSTA

Meio Ambiente

Meio Ambiente
Inserção
Metropolitana
Inserção
Metropolitana

Desvirtuamento das permissões em áreas
públicas/ puxadinhos.

X

X

2

Áreas urbanas isoladas.

X

X

3

X

4

Existência de vazios urbanos que devem ser
ocupados.
Abandono das áreas pertencentes a linha
férrea.

X
X

Revitalização da área central.
Necessidade de regularização fundiária e
infraestrutura nas áreas irregulares.
Aproveitamento do leito férreo para sistema
viário
Fechamento do acesso a Rod. Dom Pedro,
causando problemas no trânsito.
Falta de passarelas e reforma na Rod.
Campinas - Mogi na região do Jd. Miriam.
Estrangulamento do trânsito na região do
Taquaral/ Jd. Santana/ Mansões Sto. Antônio.
Grandes empreendimentos que geram muito
tráfego (PGT).

X

X

X

X

X

X

5

X

X

6

X

X

X

Iintermodalidade do sistema de transporte.
Sistema de interligação de linhas de ômibus na
Chácara Primavera, Taquaral, Jd. Santana e
Mansões Sto. Antônio de forma a utilizar
grandes vaículosnos terminais e linhas
alimentadoras em veículos pequenos.
Assoreamento da Lagoa do Taquaral e da
Lagoa Rio das Pedras (Shopping Pq. Dom
Pedro).
Problema de drenagem na área do
Kartódromo e Heitor Penteado > Percílio
Neto.
Falta de articulação dos assuntos de
segurança pública com outras cidades.

X

X

X

X

7

X

X

8

X

Sistema de monitoramento integrado.

X

2.2 Noroeste:
Oficina da
Região:

Noroeste

Local:

CEU - Centro de Educação Unificado Florence

Relator:

Irineu Ramos

Grupo:

1 de 2

Mediador:

Anita

Apoio:

Carolina Gutmann

Tema
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial

Contribuição

Planos e Inserir Item
LUOPS Políticas
no
no
Potencialidade
Setoriais mapa mapa

Plano Diretor – Diagnóstico
Problema

Faltam creches, vagas na pré escola e no ensino
fundamental no Santa Rosa.

x

x

x

3

Faltam espaços de lazer no Santa Rosa.

x

x

x

4

Falta incentivo ao comércio local no Santa Rosa.

x

x

x

4

x

x

x

x

x

x

Bosque do Santa Rosa: espaço potencial para lazer e
esportes.
Escola Estadual no Satélite Íris e IFSP sem
infraestrutura.
Campo de futebol sem iluminação.

x
x

x

166
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

Problema de congestionamento na ponte sobre a
linha férrea no Florence.

x

x

x

Falta asfalto na ligação Florence e Vida Nova

x

x

x

6

x

x

8

Explorar o espaço da Fazendo Acácia criando via
alternativa à John Boyd Dunlop. Do Santa Rosa até a
região da Pedreira do Jd. Garcia/ Lix da Cunha.
Viabilizar o acesso da Av. John Boyd Dunlop com a
Rod. Adalberto Panzam pela lateral do Shopping Pq.
Das Bandeiras.
Ligação entre o Florence I e o Florence I, faltam vias
de conexão, estão ilhados.
Falta ligação entre Pavioti, São Luis e Monte Mor

x

x

x

x

x

5

x

x

7

PROPOSTA

Balões na Av. John Boyd Dunlop.

PROPOSTA

Acesso entre o Jd. Lisa e o Vida Nova, pelo Jd. Lisa.

x

PROPOSTA

Ciclovia entre a praça da Concórdia e o CEU Florence, visando atender demanda de ciclistas que
usam este equipamento.

x

PROPOSTA

Transposição da linha férrea.

x

PROPOSTA

Ciclovia na Av. John Boyd Dunlop.

Habitação

Rever o processo de desapropriação das famílias do
Satélite Íris (quadra 20), onde prevê construção de
caixa d'água.

x

Habitação

Falta regularização fundiária na região.

x

Habitação

Falta revitalização das áreas desocupadas.

x

Área do lixão da Pirelli abandonada.
Parque linear na bacia do Capivari, átras da Pirelli,
interligando com o Pq. Linear do Mingone e o Pq.
Banhado (Rio Fazenda Acácia).
Parque Santa Rosa dentro da Fazenda Acácia,
conectando com o bairro e atendendo a demanda
de equipamentos públicos.

x

Meio Ambiente
Meio Ambiente

Meio Ambiente

Desenvolvimento Região do Sanfar pode ser destinada para pólo
Ecônomico
industrial do ramo químico.
Desenvolvimento
Ecônomico
Desenvolvimento
Ecônomico
PROPOSTA
Inserção
metropolitana

Espaços vazios próximo do Instituro Federal e
Fazenda Acácia e Bela Aliança.
Atrair industrias para a região como forma de
reduzir os impactos de mobilidade.
Incentivo agrícola, cooperativas de reciclagem e
participação popular.

x

Falta ligação entre Florence I e II, estão ilhados.

x

x

1

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

5

Oficina da Região Noroeste
Local CEU - Florence
Relator: Irineu Ramos
Nº de Grupos Grupo 1 de 2
Mediador Anita
Apoio Carol G.
Tema

Desejo

Ordenamento
Territorial

Uso misto na fazenda Acácia. Industrial, comércios e serviço, alem de
moradia e equipamentos públicos.

Plano Diretor LUOPS
X

Planos e
Políticas
Setoriais

Item
no
mapa
1

167
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

Transposição da linha férrea.

X

2

Ciclovia na John Boyd Dunlop.

X

3

Aproveitar fazenda Acácia criando via alternativa à John Boyd Dunlopdo
Santa Rosa até o Jd. Garcia e Lix da Cunha.

X

4

Fazer acesso entre o Jd. Lisa e o Vida Nova.

X

Ciclovia entre a praça da Concórdia eo CEU - Florence.

5

X

6

Balões na Av. John Boyd Dunlop.

X

Ligação Rod. Dos Bandeirantes e Bosch.

7

X

8

Asfaltar trecho do Corredor Exportação.

X

Ciclovias nos parques.

9

X

13

Ligação da Av. John Boyd Dunlop e Recreio Leblon e São Sebastião.

X

15

Ligação Rod. Dos Bandeirantes e Chácaras Cruzeiro do Sul.

X

18

Ampliação das paddagens nas Rodovias Bandeirantes e Adalberto Panzan.

X

21

Ligação entre o Res. São Luís e Vila Boa Vista.

X

16

Ligação entre São Sebastião e Vila Boa Vista.

X

17

Meio Ambiente

Parque Linear na Bacia do Capivari, atrás da Pirelli interligando com o Pq.
Linear do Mingone e o Pq. Banhado.

Meio Ambiente

Área de lazer em Ocupação no Valença I.

Meio Ambiente

Parque entre o CDHU, Valença I e II.

X

Meio Ambiente

Pq. Santa Rosa dentro da Fazenda Acácia, conectando com o bairro e
atendendo a demanda de equipamentos públicos.

X

Habitação

Regularização fundiária na região,

X

Habitação

Revitalização das áreas desocupadas.

X

Desenvolvimento
Ecônomico

Destinar a área do SANFAR para polo industrial químico.

X

X

10
X

20

X

19
11

X

12

Oficina da Região Noroeste
Local

CEU - Centro de Educação Unificada Florence

Relator:

Ivan Miguel da Silva

Grupo

2 de 2

Mediador

Dani G.

Apoio

Nélia
Plano Diretor – Diagnóstico
Contribuição

Ordenamento
Territorial

Falta posto de saúde no Campina Grande e no
Colina das Nascentes.

X

X

1

Ordenamento
Territorial

Falta posto de saúde no Sirius, no Bassoli e no
Rossin.

X

X

2

Ordenamento
Territorial

Falta escola e lazer no Sirius e no Bassoli.

X

X

3

Ordenamento
Territorial

Trazer empresas para reaproveitamento dos
entulhos do Delta no Satélite Íris.

X

4

Problema

Potencialidade

X

LUOPS

Planos e Inserir Item
Políticas
no
no
Setoriais mapa mapa

Tema

168
Ordenamento
Territorial

Criação do Pq. Técnologico margeando a Rod.
Bandeirantes próximo ao clube dos metálurgicos.

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial

Os comércios nas avenidas da região não são
legais, devem ser legalizados.

X

A escola do Sirius precisa ser ampliada.

X

Ordenamento
Territorial

Estimular a presença de empresas farmacêuticas/
tecnológicos.

Ordenamento
Territorial

Necessidade de continuidade da obra da faculdade
IFSP no Pq. Floresta III.

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
PROPOSTA
PROPOSTA
Habitação

X

X

5

X

6

X

X

7

Necessidade de continuidade da obra da
Faculdade Estadual próximo ao Bassoli.

X

X

8

Necessidade de zoneamento no Pq. Valença.

X

X

9

Muitos semáforos na Av. John Boyd Dunlop.

X

X

10

Poucas pontes na Av. John Boyd Dunlop.

X

Necessidade de duplicar a ponte do Florence.

X

X

11

X

13

X

X

Utilizar a área da fazenda Acácia para ligar a região
ao centro.

X

Ausência de asfalto no Bassoli.

X

X

14

Ausência de asfalto no Campina Grande.

X

X

16

X

X

17

X

X

18

X

15

X

12

X

19

Ausência de asfalto na Estrada do Mão Branca até
o Pq. Santa Bárbara.
Problema de mobilidade e trânsito na área do
Shopping Pq. Das Bandeiras.
Criar ligação entre o Vida Nova e o Jd. Lisa.
Precisa fazer uma ligação até o Jd. Garcia antes de
qualquer loteamento ser aprovado.
Devido a saturação viária da área, loteamentos só
devem ser aprovados após a criação de uma via
alternativa.

X

Habitação

Avaliar a real necessidade de aprovação do
loteamento da Fazenda Bela Aliança.

X

Meio Ambiente

Nascentes degradadas.

X

Meio Ambiente

Criar bosque na granja Bela Aliança.

X

X

20

Meio Ambiente

Criar o Pq. Linear do Capivari.

X

X

21

PROPOSTA

Estimular plantio de mudas na região.

Desenvolvimento
Ecônomico

Criar parque de eventos e instituto agrícola/ rural
na Fazenda Acácia.
Estimular a vinda de empresas em um possível
CIATEC 3.

X

X

22

PROPOSTA

Oficina da Região

Noroeste

Local
Relator:

CEU - Centro de Educação Unificada - Florence
Ivan Miguel da Silva

Grupo

Grupo 2 de 2

Mediador

Dani G.

Apoio

Nélia
Tema

Desejo

Mobilidade e
Transporte

Ligação até o Jd. Garcia pela Fazenda Acácia.

Plano Diretor LUOPS

Planos e
Políticas
Setoriais

Item
no
mapa
1

169
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

Criar BRT ou VLT.

X

11

Fazenda Acácia com ligação alternativa para o centro.

X

2

Ponte de ligação entre o Vida Nova e o Jd. Lisa

X

3

Asfaltar trecho da Estrada do Mão Branca até o Pq. Santa Bárbara.

X

4

Ciclovia ao longo do parque proposto.

X

5

Asfaltar trecho do Corredor Exportação.

X

14

Meio Ambiente

Criar Pq. Linear do Capivari.

X

X

6

Meio Ambiente

Criar bosque na Granja Bela Aliança.

X

X

7

Centro de eventos na Fazenda Acácia,

X

X

8

Instituto agrícola/ rural na Fazenda Acácia.

X

X

9

CIATEC III: margeando a Rod Bandeirantes, próximo ao clube dos
metalúrgicos, estimulando a vinda de empresas tecnológicas.

X

Desenvolvimento
Ecônomico
Desenvolvimento
Ecônomico
Desenvolvimento
Ecônomico
Desenvolvimento
Ecônomico
Inserção
Metropolitana
Inserção
Metropolitana
Inserção
Metropolitana

10

Destino ao Delta: trazer empresas para reaproveitar o entulho.

X

13

Asfaltar Campinas Grande até Monte Mor.

X

12

Asfaltar Mão Branca até Pq. Santa Bárbara.

X

4

Criar BRT ou VLT.

Oficina da
Região:

Noroeste

Local:

Comunidade Maria Mãe do Povo

Nº de
Grupos:

1

Mediador:

Conceição

Apoio:

Enide

X

11

Planos e Inserir Item
LUOPS Políticas
no
no
Potencialidade
Setoriais mapa mapa

Plano Diretor – Diagnóstico
Tema

Contribuição

Ordenamento Reforçar a centralidade na região do shopping Pq. Das
Territorial
Bandeiras com habitação.
Ordenamento
Falta de uso misto na região do Shopping Pq. Das
Territorial
Bandeiras.
Ordenamento Voltar com áreas comerciais no Pe. Manoel da Nóbrega
Territorial
- promover uso misto.
Ordenamento Importante ligação entre a R. Canário e a Rod. Francisco
Territorial
Aguirre Proença (Nóbrega > Boa Vista).
Ordenamento
Territorial

X
X

Área pública, em frente a pedreira do Garcia, à ser
urbanizada.

X

1

X
X

X

X

X

X

X

3

X

X

7

X

X

11

X

X

12

X

17

X

17

A pedreira do Garcia, que é particular, mas apresenta
potencial para parque público.

Ordenamento
Rever uso das envoltórias do complexo Delta.
Territorial
Ordenamento Necessidade de melhorias/ urbanização da ocupação do
Territorial
Roseira.
Ordenamento
Conflito de habitação com viário (BRT) no Novo
Territorial
Londres.
Ordenamento
Revitalização de área pública com equipamentos.
Territorial
Ordenamento
Revitalização de áreas públicas com equipamentos.
Territorial
Ordenamento
Territorial

Problema

X

2

X
X

170
Ordenamento
Territorial

Falta de equipamentos públicos e comércio.

X

Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

Necessidade de duplicação da ligação do Garcia com o
Eulina.
Necessidade de duplicação em áreas de
estrangulamento na Rod. Adalberto Panzan.
Possibilidade de estruturar a ligação Campinas/
Hortolândia (Mao Branca) que é perigosa.

X

X

4

X

X

5

X

6

Faltam ciclovias.

X

Habitação

Ocupação irregular Recanto dos pássaros.

Habitação
Habitação
Meio
Ambiente
Meio
Ambiente
Meio
Ambiente

Falta de transposições para romper as barragens das
rodovias que cruzam a região.
Conexões de trânsito da Av. John Boyd Dunlop em
pontos críticos de acessos e travessias.
Melhorias viárias no final da Rua Oswaldo Oscar
Barthelson.

X

X

X

X

9

X

X

Implementação do BRT.

X

Estudar a transposição da Fazenda Acácia para
desafogar a Av. John Boyd Dunlop.

X

Ocupação no núcleo Ipaussurama com problemas de
alagamento.
Controlar o processo de adensamento e expansão de
áreas de moradia irregular na beira do córrego na
Pedreira do Garcia.
Falta proteção de nascente. Deve-se preservar os
recursos naturais.
Áreas com nascentes, animais, árvores à serem
preservados.
Mata nativa e transposição de animais silvestres nas
vias.

Oficina da Região

Noroeste

Local

Comunidade Maria Mãe do Povo

Nº de Grupos
Mediador

1
Conceição

Apoio

Enide

8

X

X

X

X

X

13

X

X

10

X

X

15

X

16

X
X

Plano Diretor LUOPS

Planos e
Políticas
Setoriais

Item
no
mapa

Tema

Desejo

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

Nova centralidade no entorno do shopping Pq. Das Bandeiras (habitação
+ serviço + trabalho).

Alternativa para a John Boyd Dunlop pela Fazenda Acácia.

X

7

Mobilidade e
Transporte

Adequação viária da Av. Dep. Luís Eduardo Magalhães para comportar o
adensamento já presente.

X

8

Mobilidade e
Transporte

Melhoria da ligação Campinas/ Hortolândia pela Rod. Mão Branca.

X

Próximo a Rua Canário uso misto: comércio e habitação.
Ciclovia: Av. Transamazônica, Rua Canário fazendo conexão ao Pq. Das
Bandeiras e PUCC II.

1
X

11

X

2

Duplicação da transposição Jd. Garcia - Jd. Pacaembu.

X

3

Ligação Nóbrega - Boa Vista.

X

4

Marginal Rodovia Adalberto Panzan.

X

Equacionar o viário no entroncamento John Boyd Dunlop, Rod.
Bandeirantes e Rod. Adalberto Panzan.

5
X

X

6

9
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Mobilidade e
Transporte

Outros modais na Av. Transamazônica: BRT.

X

15

Habitação

Fazenda Acácia: Bairro aberto com plano urbanístico com diversidade de
uso com equipamentos públicos e revitalização ambiental.

X

10

Meio Ambiente

Revitalização do complexo Delta com desativação.

Meio Ambiente

Parque na Pedreira do Jd. Garcia.

X

Meio Ambiente

Parque linear na Av. Transamazônica conectando até a R. Canário

X

12
X

13
14

2.3 Norte
Oficina da
Região:
Local:

ABBA

Nº de Grupos:

1

Norte

Mediador:

Dani G.

Apoio:

Nélia
Planos e Inserir Item
LUOPS Políticas
no
no
Potencialidade
Setoriais mapa mapa

Plano Diretor – Diagnóstico
Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial

Núcleos urbanos aprovados fora do Perímetro
Urbano (Estância Paraíso e S. Eudóxia

X

X

1

Ordenamento
Territorial

Análise do aumento, ou não, do Perímetro Urbano,
precisa ser revisado.

X

X

2

Ordenamento
Territorial

Industrias implantadas (zoneamento não permite)
Z3 Barão Geraldo e Santa Cândida

X

X

3

Ordenamento
Territorial

Usos irregulares, industrias implantadas em Z4.
Zolandia

X

X

4

Ordenamento
Territorial

Área isolada (Village, Vale das Garças).

X

X

5

Ordenamento
Territorial

Ruas sem pavimento no Village.

X

X

6

Mobilidade e
Transporte

Falta alternativa de modais públicos para Barão
Geraldo (UNICAMP).

X

X

7

Mobilidade e
Transporte

Faltam ciclovias.

X

Mobilidade e
Transporte

Faltam vias pavimentadas no Santa Cândida.

X

X

8

Mobilidade e
Transporte

Falta de acesso ao Santa Cândidae ao Jd. Eulina.

X

X

9

Habitação

Faltam ZEIS em toda a cidade, elas devem ser
pontuadas por toda ela.

X

Habitação

Invasões nos leitos férreos com risco à integridade
física dos moradores.

X

X

10

Habitação

Cota solidária.

Meio Ambiente

Capivaras nos lagos do exército e da PUCC I.

X

11

Meio Ambiente

Possível corredos ecológico no Pq. Da Pedreira do
Chapadão.

X

12

Problema

X

X

X
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Desenvolvimento
Ecônomico

Aproveitar o prédio do IBC para uso cultural.

X

X

13

Desenvolvimento
Ecônomico

FEPASA e Estação Guanabara para uso cultural.

X

X

14

Inserção
Metropolitana

Conurbação com Hortolândia e Sumaré.

X

15

Oficina da Região
Local
Nº de Grupos

Norte
ABBA
1

Mediador
Apoio

Dani G.
Nélia

X

Tema

Desejo

Meio Ambiente

Corredores ecológicos: Pedreira do Chapadão, Fazendo do Exercito...

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Mobilidade e
Transporte

Plano Diretor LUOPS

Item
no
mapa

X

1

Transformar prédio do IBC, Fepasa e Estação Guanabara em uso cultural.

Mobilidade e
Transporte

2

Aumento do Perímetro urbano.

X

3

Ciclovias conectadas pelos corredores verdes (parques).

X

4

Aumentar os modais na UNICAMP (terminal intermodal),

Oficina da
Região:

Norte

Local:

Paróquia Frei Galvão

Redator:

Antonio Carlos Antioli

Nº de Grupos:

1 de 5

Mediador:

Enide

Apoio:

Sofia

5

Endereço: Av. Angelino Gregório, 46 – Jd. América – Barão Geraldo

Plano Diretor – Diagnóstico
Tema

Planos e
Políticas
Setoriais

Contribuição

Problema

Potencialidade

LUOPS

Planos e
Inserir
Políticas
no mapa
Setoriais

Item
no
mapa

Ordenamento
Territorial

Não tem lixeira.

X

X

X

11

Ordenamento
Territorial

Precisa construção de posto de saúde.

X

X

X

16

Ordenamento
Territorial

Centro cultural e de esportes no Village e
no Centro de Barão Geraldo.

X

X

X

17

Ordenamento
Territorial

Moradia estudantil próximo às
universidades.

X

X

X

Ordenamento
Territorial

Insuficiência de equipamentos públicos.

X

X

Ordenamento
Territorial

Regulamentação da situação atual dos
imóveis de moradia estudantil.

X

Ordenamento
Territorial

Manutenção do perímetro urbano no
Village/ Tozan.

X

X

10

173
Ordenamento
Territorial

Normatização de contrapartida/
participação popular.

Ordenamento
Territorial

10 mil estudantes é problemático.

X

Ordenamento
Territorial

Adensamento na utilização dos
equipamentos públicos municipais.

X

Mobilidade e
Transporte

Adequar as vias, calçadas, ciclovias e
asfaltamentos.

X

Mobilidade e
Transporte

Ciclovias e não ciclofaixas.

X

Mobilidade e
Transporte

Ausência de transporte coletivo e de
acessos interligando a região Norte da
cidade e à RMC.

X

X

Mobilidade e
Transporte

Transporte público - não
necessariamente alargar as vias.

X

X

Mobilidade e
Transporte

Falta a ciclovia em toda a região.

X

Mobilidade e
Transporte

Asfalto precário que precisa ser
melhorado.

X

Mobilidade e
Transporte

Metrô ou VLT - priorizar.

X

X

4

X

6e8

X

5

X

X

Habitação

Ausência de área para moradia popular e
de baixa renda.

X

Habitação

Não verticalizar Barão Geraldo.

X

X

Habitação

Moradia de estudantes, problema
legislação.

X

X

Habitação

Necessidade de trabalhar e morar
próximos.

Habitação

Invasão no Rio das Pedras.

Habitação

Instituição de ZEIS.

Habitação

É preciso regularização fundiária.

X

Meio Ambiente

Mata Santa Genebra gradativamente
reduzida.

Meio Ambiente

3

X

1

X

2

X

9

X

X

12

Falta manutenção das árvores.

X

X

13

Meio Ambiente

Aplicação do código florestal.

X

Meio Ambiente

Proteção do meio ambiente: da Av.
Mackenzie passando por Barão Geraldo.

Meio Ambiente

Degradação dos córregos e rios, áreas de
preservação ambiental.

X

Meio Ambiente

Invasão no curso do córrego, APP e mata
ciliar.

X

Meio Ambiente

Parque de Barão Geraldo.

X

X

X

14

X

15

X

X
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Meio Ambiente

Parque linear Córrego Rio das Pedras.

X

Meio Ambiente

Corredor ecológico.

X

Meio Ambiente

Plano de preservação de áreas
ambientais e nascentes.

X

Desenvolvimento
Economia familiar.
Ecônomico

X

Desenvolvimento
Incentivo e suporte à agricultura familiar.
Ecônomico
Inserção
Metropolitana

X

Hospital metropolitano na região Norte.

X

X

Oficina da
Norte
Região:
Local: Paróquia Frei Galvão
Endereço: Av. Angelino Gregório, 46 – Jd. América – Barão Geraldo
Nº de Grupos: 1 de 5
Mediador: Enide

Redator: Antonio Carlos Antioli

Apoio: Sofia
Tema
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

Desejo

Plano Diretor

Centro de saúde e centro cultural e de esportes.

LUOPS

Planos e
Políticas
Setoriais

Item
no
mapa

X

1

Parceria com PCJ para fornecimento de água.

X

12

Ciclovia na região do Pe. Anchieta.

X

2

Mobilidade urbana próximo ao Vila Olímpia.

X

3

Caminho de pedestres, sem ciclovias.

X

Manter pavimentação urbana sem alterações.

X

4

X

5

Transporte público de qualidade interligando toda a cidade: Metrô.

X

6

Meio Ambiente

Parque linear e corredor ecológico na Estrada da Rhodia.

X

7

Meio Ambiente

Parque de Barão.

X

8

Meio Ambiente

Corredor ecológico, ligando "Parque de Barão" à Mata Santa Genebra.

X

9

Meio Ambiente

Eco Ponto.

X

10

Meio Ambiente

Nas praças preservar o verde e o solo.

Desenvolvimento
Incentivar e dar suporte à agricultura orgânica e familiar.
Ecônomico

Oficina da
Região:

Norte

Local:

Paróquia Frei Galvão

X
X

X

11

175
Endereço:

Av. Angelino Gregório, 46 – Jd. América – Barão Geraldo

Nº de Grupos:

2 de 5

Mediador:

Conceição

Apoio:

Dani S.
Planos e Inserir Item
no
no
LUOPS Políticas
Potencialidade
Setoriais mapa mapa

Plano Diretor – Diagnóstico
Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial

Divisas conforme referências Barão Geraldo.

Ordenamento
Territorial

Village e Vale das Garças: manutenção das áreas rurais,
não alterar o perímetro.

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
PROPOSTA
PROPOSTA
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

Problema

X
X

A região Norte mantinha um perfil ambiental.

X

X

2

X

5

X

9

X

10

Inundações constantes devido a ocupação
desordenada.

X

Falta padronização das calçadas.

X

X

X

15

Falta iluminação.

X

X

X

16

Faltam calçadas no Village.

X

X

X

18

Mais espaços de comércio para a população.

X

X

20

X

7

X

8

X

X

11

X

X

21

Ampliação do perímetro na região dos Amarais para
mais moradias.
O Plano Diretor deve estabelecer os parâmetros para o
EIV.
Precariedade do sistema de transporte no Village e no
Vale das Garças.
Precariedade no sistema de transporte no Amarais.
Implantar o plano de ciclovias.

X

X

12

Manter a ciclovia no leito carroçável e não sobre praças
e calçadas.

X

X

13

A ciclovia precisa ser de fato modal de transporte.

X

X

14

Falta transporte de massas para a região.

X

X

22

Habitação

Precisa regulamentar as moradias estudantis.

X

X

17

Habitação

Falta moradia popular em Barão Geraldo.

X

X

19

PROPOSTA

Limite de 3 pavimentos.

X

1

X

X

3

Parque da fazenda Rio das Pedras (metropolitano).

X

X

4

Preservação e continuidade da bacia Rio das Pedras.

X

X

6

X

24

X

23

Meio
Ambiente
Meio
Ambiente
Meio
Ambiente
Meio
Ambiente

Conexão das áreas verdes e corredores.

Precisa recuperação dos córregos e rios.

Desenv.
Ecônomico

Incentivos à produção rural do município.

Oficina da Região: Norte
Local: Paróquia Frei Galvão
Endereço: Av. Angelino Gregório, 46 – Jd. América – Barão Geraldo

X

X
X
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Nº de Grupos: 2 de 5
Mediador: Conceição
Apoio: Dani S.
Item
no
mapa

Desejo

Ordenamento
Territorial

Área de amortecimento do avanço urbano (vazio entre Barão Geraldo e o
Shopping Pq. Dom Pedro).

X

3

Expansão do perímetro.

X

4

Região com necessidade de aparelhos públicos.

X

Ampliação da Região Norte, até a Lagoa do Taquaral.

X

6

Transporte de massas na Av. Com. Antônio Rossato.

X

1

Ciclovia partindo/ conectando no centro de Barão Geraldo.

X

2

Meio Ambiente

Corredores Ecológicos.

X

8

Meio Ambiente

Mata Santa Genebra ser unida a seus fragmentos.

Meio Ambiente

Parque de Barão.

Meio Ambiente

Reflorestar mata no Village/ Vale das Garças.

Meio Ambiente

Recuperação/ preservação Ribeirão Quilombo.

X

12

Zona rural: apoio para agricultura familiar.

X

7

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

Desenvolvimento
Econômico

Plano Diretor LUOPS

Planos e
Políticas
Setoriais

Tema

Norte

Endereço:

Av. Angelino Gregório, 46 – Jd. América – Barão
Geraldo

Nº de Grupos

3 de 5

Mediador

Dani Ghilardi

Apoio

Monna

X

Redator:

Contribuição

Problema

Ordenamento
Territorial

Não expandir o perímetro urbano.

X

Ordenamento
Territorial

Falta regulamentação de estacionamentos.

X

Coleta de água pluvial.
Evitar a conurbação urbana.
Falta de infraestrutura urbana na região da Fazenda
Tozan.
Diferenciar dentro do P.U. áreas não ocupadas intensificar critérios.
Falta fiscalização da ocupação urbana em zona rural.

Ordenamento
Territorial

Que o ordenamento relacionado ao adensamento ou
empreendimento tenha um estudo de impacto que
contemple: água, lixo, trânsito, saúde urbana.
Falta fiscalização e adequação às regras ambientais
dos empreendimentos já estabelecidos.

PROPOSTA

Verticalização com critério de localização e gabarito.

PROPOSTA

9
10

X

Potencialidad
e

LUOP
S

Planos e
Inseri
Políticas
r no
Setoriai
mapa
s

X
X

X
X

X
X

X

X
X

11

Leonardo Dias
Meireles

Plano Diretor – Diagnóstico

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial

5

X

Oficina da
Região

Tema

X

X

Item
no
map
a

X

1

X

4

X

7

X

10

X

11

177
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

Ciclovias

X

X

3

Transporte coletivo escasso.

X

X

5

Frequência baixa dos ônibus intermunicipais.

X

X

9

Calçadas ruins no Centro de Barão Geraldo.

X

Acesso ruim a distrito e conectividade entre os bairros
e outras regiões.

X

Transporte entre urbano e rural é ruim.

X

Acesso ao Aeroporto de Viracopos.

X

PROPOSTA

Precisa BRT: entre o terminal de Barão Geraldo e
Terminal.

X

PROPOSTA

Faltam Ciclovias na Estrada da Rhodia, iluminadas.

X

Habitação

Novos empreedimentos com previsão de EHIS.

X

Habitação

Identificação de áreas para habitação popular em
Barão Geraldo.

X

Meio Ambiente

Criação do Parque Barão, na Fazenda Rio das Pedras.

X

Meio Ambiente

Falta conectividade entre áreas verdes.

X

Meio Ambiente

Adequação ambiental de APP's rurais e urbanas.

X

PROPOSTA
PROPOSTA
Desenvolviment
o Economico
Desenvolviment
o Economico
Desenvolviment
o Ecônomico
Inserção
Metropolitana

Oficina da Região:
Local:
Nº de Grupos:
Mediador:

Tratamento de resíduos urbanos, ETE e preservação
da água pluvial.
Sistema de drenagem no entorno da mata Santa
Genebra.

X
2

X
X

6

X

8

X

X
X

X

Incentivo a pequenas empresas de base tecnológica.

X

Apoio, acessibilidade e estímulo a cultura em Barão
Geraldo.

X

Estimular a agricultura familiar.
Conurbação com Paulínia.

X

X

Norte
Paróquia Frei Galvão
3 de 5
Dani G.

Apoio: Monna
Tema

Desejo

Plano Diretor LUOPS

Planos e
Políticas
Setoriais

Item
no
mapa

X

1

Ordenamento
Territorial

"Centro cultural dentro do Parque de Barão"

X

Mobilidade e
Transporte

BRT de Barão Geraldo até o Centro.

X

2

Mobilidade e
Transporte

Ciclovias

X

3

Meio Ambiente

Corredor ecológico "Parque de Barão" e Mata Santa Genebra.

X

4

Meio Ambiente

Parque de Barão.

X

5

Oficina da
Região:
Local:

Norte
Paróquia Frei Galvão

178

Nº de Grupos:
Mediador:

Av. Angelino Gregório, 46 – Jd. América – Barão
Geraldo
4 de 5
Carolina

Apoio:

Raquel

Endereço:

Plano Diretor – Diagnóstico

LUOP
S

Planos e
Inseri
Políticas
r no
Setoriai
mapa
s

Item
no
map
a

Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial

Tozan: pouca atividade agrícola (pois é difícil), precisa
urbanizar a área com água, esgoto, transporte,
iluminação, ou seja, infraestrutura urbana.

X

X

X

8

Ordenamento
Territorial

Bosque e alto da Cidade Universitária falta de creche.

X

X

X

10

X

X

11

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial

Ordenamento
Territorial

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Mobilidade e
Transporte

Problema

Potencialidad
e

Jd. América e Jd. Independência: praças bem
cuidadas, mas sem equipamentos para idiosos e
iluminação.
Cinturão de segurança da Estrada da Rhodia, para
evitar adensamento próximo ao pólo petroquímico
por riscos.
Demarcar a área da Mata Santa Genebra e uma zona
de amortecimento e a transposição de animais
silvestres através de corredores ecológicos para
circulação livre sem ser atropelado, Manter rural
Fazenda Rio das Pedras e lado esquerdo da Mata
Santa Genebra.
Atacadão: equipamentos públicos e mais
investimentos.
Posto de saúde escasso em Barão Geraldo, entrada
rebaixada com problemas de odores.
Loteamento Eudóxia fora do Perímetro Urbano precisa de regularização.

X

X

13

X

X

14

X

X

15

Sagae Formaturas: eventos noturnos têm permissão?

X

X

X

X

X

X

Praças da Região Norte: manutenção, mobiliário
público, calçadas, iluminação.
Comércios clandestinos, sem fiscalização da ANVISA,
que têm criadouros da dengue.
Falta esgoto nas casas.

X

X

X

X

X

X

X

Mobilidade e
Transporte

O bombeiro considera o urbano como prioridade e
não atende - como deveria - o rural.
Criar rede não concentrada na Estrada da Rhodia, não
alargá-la.
Impermeabilização: gerará mais alagamentos na
Reserva Dom Pedro e na Estrada da Rhodia próximo
ao Barão do Café.
Falta transporte no Village, com pavimentação
precária.

Mobilidade e
Transporte

Problema para acessar os hospitais e HC, precisa de
muitas conduções, tendo que ir até o centro.

X

Transporte na área rural.

X

X

X

X

Mobilidade e
Transporte

Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

O estacionamento do Real Parque congestiona o
acesso.
Passagem sob a Rod. Dom Pedro. Se houver expansão
deve ser com melhorias através de contrapartida.
Precisa estudar proposta de acesso junto à Rod. Dom
Pedro.
Lotação de ônibus em horários de pico com
frequência muito baixa.
Potencial para ciclovia em toda a região de Barão
Geraldo.
FACAMP/ CIATEC II: melhorar o sistema viário. Sugere
ligação da Av. Guilherme Campos até a estradinha do
CIATEC.

X

X

X

X

X

2

X

X

5

X

X

X

X

16

X

X

18

X

X

17

X

X
X

X

X

179
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Meio Ambiente

Meio Ambiente

Meio Ambiente
Meio Ambiente
Desenvolviment
o Ecônomico
Desenvolviment
o Ecônomico

Novo trevo no acesso do Alphaville para ligação com a
Av. Guilherme Campos pela PUCCAMP.
Antigo leito do trem resgatar para mobilidade urbana
com VLT para ligação e na medida do possível
expandir estes traçados para inserção metropolitana.
Loteamento em frente ao Shopping Dom Pedro,
preservação das áreas rurais.
Comércio e república de estudantes irregulares: festas
e barulho.
Não verticalização, máximo de 3 a 4 andares.
Piracambaia na área rural com processo na justiça
para resolução.
Fazenda Rio das Pedras: ligação por corredor
ecológico com a Mata Santa Genebra e outras
propostas de criação "Parque Barão Geraldo".

Atividade floricultura com problemas de incentivo.

X

X

X

X

X

4

X

X

12

X

X

1

X

X

3

X

6

X

7

X

9

X
X

Ribeirão das Pedras: ciclovia e parque linear com
conectividade ao longo do Ribeirão desde o Shopping
Dom Pedro
Condomínio Santa Paula: impacto de tornar esta área
urbana na área verde próxima.
Corredores verdes previstos na lei 9199/96, reforçar
no Plano Diretor.
Preservar área rural com incentivos no turismo rural/
agrícola.

X

X
X
X
X

Oficina da Região: Norte
Endereço: Av. Angelino Gregório, 46 – Jd. América – Barão Geraldo
Nº de Grupos: 4 de 5
Mediador: Carolina
Apoio: Raquel
Tema
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Habitação

Desejo

Plano Diretor LUOPS

Planos e
Políticas
Setoriais

Item
no
mapa

Preservar o Perímetro Urbano.

X

1

Manter rural, não aumentar o Perímetro Urbano.

X

10

Manter sem ocupação urbana área dentro do Perímetro Urbano.

X

11

Não permitir a construção do Santa Paula.

X

19

Trem e/ou VLT.

X

2

Melhorar passagem estrangulada próximo ao Praça Capital.

X

3

X

4

Trevo na Rod. Campinas/ Mogi.

X

Conectar Av. Guilherme Campos à Rod. Campinas/Mogi pela PUCCAMP,
chegando ao Alphaville.

X

5

Conectar a Av. Guilherme Campos à Rod. Campinas/Mogi pelo CIATEC II.

X

6

Ciclovias.

X

7

Melhorar passagem extrangulada na Rod. Zeferino Vaz.

X

8

Regularização de área habitacional fora do Perímetro Urbano.

X

9

Meio Ambiente

Manter corredor verde.

X

12

Meio Ambiente

Corredor verde ligando as áreas verdes da região.

X

13
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Meio Ambiente

Parque linear próximo ao Shopping Dom Pedro.

X

Meio Ambiente

Parque de Barão.

X

15

Meio Ambiente

Envoltória na Mata Santa Genebra.

X

16

Meio Ambiente

Preservar lagos e nascentes.

X

17

Investimento e incentivo ao agricultor para manutenção rural.

X

18

Desenvolvimento
Econômico

Oficina da
Região:

Norte

Local:

Paróquia Frei Galvão

Endereço:

Av. Angelino Gregório, 46 – Jd. América – Barão
Geraldo

Nº de Grupos:

5 de 5

Mediador:
Apoio:

Érica
Raquel

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Habitação
Habitação
Habitação

14

Relator: Gerson M. Alves
Plano Diretor – Diagnóstico

Tema

X

Contribuição

Problema

Potencialidad
e

LUOP
S

Planos e
Inseri
Políticas
r no
Setoriai
mapa
s

Compensação rural financeira para produtores.

Item
no
map
a

X

1

Falta segurança na área rural.

X

X

X

1

Centro de saúde não atende a demanda.

X

X

X

2

O posto de saúde precisa ser ampliado.

X

X

X

2

A região precisa de novos postos de saúde.

X

X

Faltam parques e praças (lazer e esporte).

X

X

X

4

Faltam equipamentos de cultura em Barão Geraldo e
eventos culturais com apoio do poder público.

X

X

X

5

Necessidade de equipamentos de educação: creches.

X

X
X

6

X

7

X

8

X

9

X

9

Regular a implantação de novos condomínios em
Barão Geraldo.
Falta de passadiços e/ ou calçadas. Por exemplo na
Estrada da Rhodia.

X
X

Recuperar ciclofaixa.
Problema de trânsito no centro de Barão Geraldo.

X
X

Rever projeto de rótula em Barão Geraldo.
Faltam espaços para os pedestres que disputam com
o trânsito de veículos.

X

X
X

X

Faltam calçadas no Centro de Barão Geraldo.

X

X

10

Pontos de ônibus em péssima condição e com
ausência de abrigo.

X

X

11

X

X

12

X

X

13

X

14

X

15

Falta Habitação de Interesse Social (HIS).
Intervenção do poder público para controle e
contenção de invasões principalmente em áreas de
APA.
Regularização das kitnets.

X

Meio Ambiente

Recuperação das APA's e APP's.

X

X

Meio Ambiente

Alagamentos no Rio das Pedras e no Rib. Anhumas.

X

X

3

Desenvolviment
o Econômico

Falta de incentivo do poder público para pequenas e
micro empresas.

X

X

16

181
Desenvolviment
o Econômico
Desenvolviment
o Econômico

Falta de incentivo à agricultura familiar e a produção
orgânica.

X

X

1

Falta estímulo ao produtor rural.

X

X

1

Desenvolviment
o Econômico

Falta incentivo ao assentamento rural para fomentar a
economia produtiva rural.

X

X

1

Oficina da Região: Norte
Local:

Paróquia Frei Galvão

Endereço:

Av. Angelino Gregório, 46 – Jd. América – Barão Geraldo

Nº de Grupos:

5 de 5

Mediador:

Érica

Apoio:

Raquel
Planos e
Políticas
Setoriais

Item
no
mapa

Centro cultural e mercado orgânico.

X

1

Recuperação do coreto.

X

2

X

4

Tema
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Habitação

Redator: Gerson M. Alves

Desejo

Plano Diretor LUOPS

Baixo gabarito; sem verticalização.

X

Perímetro Urbano igual ao atual em Barão Geraldo.

X

Segurança na área rural.
Manter rural.

X

13

Metrô/ VLT (restauração linha férrea).

X

3

Mini rótula (Banespa, Santa Izabel e Estrada da Rhodia).

X

5

Aumento da frota de ônibus urbano/ metropolitano.

X

Não permitir condomínios fechados horizontais.

X

Meio Ambiente

Parque Barão.

X

7

Meio Ambiente

Parque Linear Rio das Pedras.

X

8

Meio Ambiente

Parque Anhumas.

X

9

Meio Ambiente

Parques e áreas verdes em áreas de vazio dentro e fora do Perímetro
Urbano.

X

10

Incentivo à micro e pequena empresa.

X

11

Incentivo a produção orgânica.

X

12

Desenvolvimento
Ecônomico
Desenvolvimento
Ecônomico

X

6

182

2.4 Sudoeste
Oficina da
Sudoeste
Região:
Local: Comunidade São Paulo Apóstolo
Nº de Grupos: 3
Mediador: Érica
Apoio: André e Raquel J.
Plano Diretor – Diagnóstico

Planos e Inserir Item
LUOPS Políticas
no
no
Potencialidade
Setoriais mapa mapa

Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial

Falta área de lazer no Santa Lúcia, com
manutenção.

X

X

4

Ordenamento
Territorial

Falta centro de saúde no Jd. Ieda.

X

X

5

Ordenamento
Territorial

Falta base da Guarda Municipal no Santa Lúcia e
região.

X

X

6

Ordenamento
Territorial

Área abandonada em praça na Vila União, precisa
revitalizar: cobrir a quadra e colocar equipamentos.

X

X

12

Ordenamento
Territorial

Centro de saúde do Santa Lúcia precisa ser
ampliado para atender mais especialidades.

X

14

Ordenamento
Territorial

Falta iluminação pública no Jd. Santa Lúcia, Vl. Da
Conquista, Jd. Bordon e Vl. Aeroporto.

Mobilidade e
Transporte

Querem avenida e não rua (Av. Embarque Zamil
Zarur).

PROPOSTA

Problema

X

X

X

X

X

3

Acesso a Av. John Boyd Dunlop com Rod. dos
Bandeirantes.

X

7

PROPOSTA

Metrô, trem ou VLT ligando a região Sudoeste até o
Centro (Campo Grande e DIC's).

X

8

Mobilidade e
Transporte

Cruzamento perigoso na Carlos Lacerda com a Rua
Madre Eduarda Shafers.

X

15

Habitação

Precisa regularizar o Jd. Bordon, pois esta ali há
mais de 20 anos.

X

1

Meio Ambiente

Revitalização córrego Sta. Lúcia.

X

2

Meio Ambiente

Arborizar canteiro da Av. Presidente Jucelino.

X

10

Meio Ambiente

Falta de tratamento de esgoto no Jd. Bordon e Sta.
Lúcia.

X

11

PROPOSTA

Canalização da rede de esgoto Sta. Lúcia.

Desenvolvimento
Ecônomico

Cooperativa de reciclagem.

X

13

X

X

X

X

183
Oficina da
Sudoeste
Região:
Local: Comunidade São Paulo Apóstolo

Nº de Grupos: 2 de3

Mediador: Conceição
Plano Diretor – Diagnóstico

Planos e Inserir Item
LUOPS Políticas
no
no
Potencialidade
Setoriais mapa mapa

Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial

Fatam áreas para lazer.

X

Ordenamento
Territorial

Falta de segurança no parque da Vila União e região.

X

X

2

Ordenamento
Territorial

Área de lazer ocupada por equipamento de saúde.

X

X

1

Mobilidade e
Transporte

Saturada a ligação até o Ouro Verde pelo cemitéri.

X

X

13

Mobilidade e
Transporte

Vias sem ligação complementar a ligação com A v.
Ruy Rodrigues e Rod. Santos Dumond.

X

X

4

Mobilidade e
Transporte

Antigo VLT está abandonado.

X

X

5

Mobilidade e
Transporte

Estudar a viabilidade de marginais na Rod.
Bandeirantes para ligar a região da Vila União, Jd.
Novo Campos Elíseos com a região do Ouro Verde.

X

7

Mobilidade e
Transporte

Falta ciclovia.

X

X

4

Mobilidade e
Transporte

Transporte coletivo insuficiente.

X

Mobilidade e
Transporte

Sinalização precária.

X

Mobilidade e
Transporte

Calçadas irregulares.

X

Mobilidade e
Transporte

Ligação Jd. Campos Elíseos, Ouro Verde, Viracopos e
Hortolândia.

PROPOSTA

Estruturar o sistema viário para ser compatível com
o adensamento.

Habitação

Remoção de famílias em áreas impróprias mais de 3
vezes e que foram recuperadas.

PROPOSTA

Importância da regularização fundiária para
controlar o processo de ocupações irregulares em
área imprópria.

PROPOSTA

Controle das áreas livres, para impedir a ocupação
irregular no Pq. Ipiranga.

Meio Ambiente

Falta proteção às nascentes.

Meio Ambiente

Recuperação do córrego do lixão.

Problema

X

X

X

X

X

X

X

8

X

11

X

11

X

9

X

10
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Meio Ambiente

Existência de hortas comunitárias e vegetação a
serem preservadas. Na implantação do parque
foram tiradas árvores frutíferas.

Meio Ambiente

Falta estruturação ao longo do córrego (Jd. Sta.
Lúcia, Jd. Ieda e Vila Palácios).

PROPOSTA

Necessidade de EcoPonto para descarte adequado
de lixo.

Desenvolvimento
Ecônomico

Falta regularização das áreas comerciais da região.

X

Inserção
Metropolitana

Falta ligação para Hortolândia.

X

Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial

Faltam equipamentos de esducação e de saúde,
inclusive professores e médicos.

X

X

1

Ordenamento
Territorial

Faltam áreas de lazer na região da Vila União.

X

X

3

Ordenamento
Territorial

Região do Sta. Lucia e Campos Elíseos são bem
servidas de comércio.

X

X

Ordenamento
Territorial

Ecoponto coleta de resíduos na Vila União.

X

X

PROPOSTA

Pavimentar ruas na região da Vila União.

X

PROPOSTA

Canalizar córrego do Santa Lucia.

X

Mobilidade e
Transporte

Av. Paulo de Camargo com problemas no sistema
viário.

X

X

2

Mobilidade e
Transporte

Calçadas usadas irregularmente na região.

X

X

4

Mobilidade e
Transporte

Falta ligação da região do Ipaussurama com a Rod.
dos Bandeirantes.

X

X

5

Mobilidade e
Transporte

Faltam ciclovias e também guias rebaixadas para
pessoas com deficiência na região.

X

X

6

Mobilidade e
Transporte

Não implantação do corredor Amoreiras.

X

X

7

Mobilidade e
Transporte

Falta ligação entre Parque Linear Vila União e
Capivari.

X

X

8

Mobilidade e
Transporte

Falta ligação viária entre Campo Grande, Ouro
Verde e Monte Mor e atendimento por linhas
metropolitanas.

X

X

11

Mobilidade e
Transporte

Terminal Vila União (região beneficiada).

PROPOSTA

Ciclovia na continuação do parque linear Vila União.

X

PROPOSTA

Ligação do parque linear da Vila União à Rod Santos
Dumont.

X

Habitação

Vila Palácios: área de risco com osupação irregular.
Precisa regularizar.

X

X

X

12

X

6

X

3

X

Plano Diretor – Diagnóstico
Problema

Planos e Inserir Item
LUOPS Políticas
no
no
Potencialidade
Setoriais mapa mapa

X

X

X

X

9

185
Habitação

Casas em área de risco e sem saneamento básico na
Av. Paulo Camargo de Morais.

PROPOSTA

Regularizar habitação na Vila Palácios.

X

PROPOSTA

Propõe construção de habitação atrás das
cerâmicas.

X

Meio Ambiente

Faltam árvores, precisa de plantio na região como
um todo.

Meio Ambiente

Canaização do córrego Santa Lucia (Av. C. Lacerda
até Vila Palácios).

Desenvolvimento
Ecônomico

Região do Sta. Lucia e Campos Elíseos são bem
servidas de comércio.

Inserção
Metropolitana

Falta ligação Distritos do Campo Grande, Ouro
Verde e Monte Mor. Sugere linhas metropolitanas.

X

X

X

X

2

10

10

X

X

X

X

11

Oficina da
Sudoeste
Região:
Local: A.R. 12
Nº de
6
Grupos:
Mediador: Carol
Plano Diretor – Diagnóstico
Contribuição

Problema

Planos e Inserir Item
LUOPS Políticas
no
no
Potencialidade
Setoriais mapa mapa

Ordenamento
Territorial

Faltam pontos de taxi na região.

X

Ordenamento
Territorial

Falta de universidades.

X

Ordenamento
Territorial

Falta regularizar o comércio na Av. Suaçuna e José
Prato Vieira.

X

Ordenamento
Territorial

Falta de acessibilidade, calçadas ruins.

X

Ordenamento
Territorial

Continuidade do parque linear do Rio Capivari.

PROPOSTA

Ampliação dos postos de saúde existentes.

PROPOSTA

Espaço para implantação do Pq. Ecológico no Eldorado
dos Carajás.

PROPOSTA

Construção de de postos de saúde/ UBS 24h.

Mobilidade e
Transporte

Falta ligação do aeroporto com a região.

X

X

17

Mobilidade e
Transporte

Falta ligação entre o Itajaí e o Vida Nova.

X

X

1

Mobilidade e
Transporte

Falta ligação A v. Jacaúna/ Av. Amoreiras e Rod. Santos
Dumont.

X

X

2

X

16

X

X

X

186
Mobilidade e
Transporte

Falta terminal de ônibus.

Mobilidade e
Transporte

Duplicação da R. Eldorado.

Mobilidade e
Transporte

Falta de acessibilidade, calçadas ruins.

Mobilidade e
Transporte

X

X

4

X

X

6

Duplicação da Av. Cumucim (Vida Nova - Pq.
Universitário).

X

X

8

Mobilidade e
Transporte

Duplicação Luís Eduardo Magalhães.

X

X

9

Mobilidade e
Transporte

Falta de pavimentação da Estrada do Friburgo até
Monte Mor.

X

11

Mobilidade e
Transporte

Duplicação marginal Capivari (Rod. Santos Dumont Ruy Rodrigues).

X

12

Mobilidade e
Transporte

Falta terminal de ônibus no Vista Alegre.

PROPOSTA

Melhoria na Av. Nelson Ferreira.

X

3

PROPOSTA

Marginais Rod. Bandeirantes, John Boyd Dunlop e
Distrito Industrial.

X

5

PROPOSTA

Ligação Vida Nova até Aeroporto.

X

7

PROPOSTA

Ligação Campinas, Monte Mor e Hortolândia.

X

PROPOSTA

Ampliação do Terminal Ouro Verde.

X

10

PROPOSTA

Terminal de ônibus no Campo Belo.

X

13

PROPOSTA

Ciclovias na região como um todo.

Habitação

Remoção com reassentamento na própria região Sirius
e Bassoli.

Habitação

Lotes muito pequenos.

X

Habitação

Falta titularidade das casas da COHAB (exceção do
DOC VI).

X

Habitação

Faltam cerca de 35.000 unidades habitacionais.

X

Habitação

Faltam habitações de interesse social (HIS).

X

PROPOSTA

Lotes mínimos de 200 m² para projetos de habitação.

PROPOSTA

Cota solidariedade: porcentagem para habitação de
ihnteresse social.

PROPOSTA

Fundo para material de construção.

Meio
Ambiente

Córregos Piuim, Barra Preta e Areia Branca: mutio
degradados e com carência de arborização (Pq.
Ecológico).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14
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Meio
Ambiente

Pq. Linear do Capivari esta degradado.

X

Meio
Ambiente

Faltam podas das árvores e da vegetação em geral.

X

Meio
Ambiente

Falta de cuidado nos córregos Piuimm, Barra Preta e
Areia Branca.

X

X

2.5 Sul
Oficina da Região:

Sul

Local:

Escola Odila Maia Rocha Brito

Nº de Grupos:

Grupo 1 de 2

Mediador:

Dani Z.

Apoio:

Anita e Érica
Plano Diretor – Diagnóstico

Inserir
no mapa

Item
no
mapa

X

X

1

Problemas de segurança pública.

X

X

2

Ordenamento
Territorial

Falta de áreas públicas para uso
institucional.

X

X

3

Ordenamento
Territorial

Uso misto.

X

8

Ordenamento
Territorial

Carência de áreas urbanas para habitação
e equipamentos.

X

X

7

Mobilidade e
Transporte

Falta terminal de ônibus.

X

X

6

Mobilidade e
Transporte

Faltam ciclovias.

X

PROPOSTA

Transformar a Rod. Miguel Melhado em
Av. Municipal.

Habitação

Prioridade: regularização fundiária para
conter a pressão de expulsão dos
moradores por atividades ligadas ao
aeroporto.

X

X

9

Meio Ambiente

Fragilidade ambiental nas áreas próximas
aos rios.

X

X

4

Desenvolvimento
Ecônomico

Regularização das atividades comerciais.

X

5

Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial

Falta de equipamentos públicos (saúde,
educação, assistência social, lazer e
esporte).

Ordenamento
Territorial

Oficina da
Sul
Região:
Local: Escola Odila Maia Rocha Brito
Nº de
2 de 2 grupos
Grupos:
Mediador: Conceição
Apoio: Daniela S.

Problema

Potencialidade

X

LUOPS

Planos e
Políticas
Setoriais

X

188
Plano Diretor – Diagnóstico

Planos e Inserir Item
LUOPS Políticas
no
no
Potencialidade
Setoriais mapa mapa

Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial

Faltam equipamentos de lazer.

X

X

2

Ordenamento
Territorial

Falta infraestrutura na Cidade Singer e região.

X

X

3

Ordenamento
Territorial

Possibilidade de expansão do perímetro urbano.

X

4

Ordenamento
Territorial

Zoneamento que contemple o uso misto com
residências e pequenos comércios.

X

10

Ordenamento
Territorial

Reforçar a implantação da atividade de serviço.

X

14

Ordenamento
Territorial

Falta pronto socorro para atendimento na região.

X

X

15

Ordenamento
Territorial

Falta escola técnica.

X

Ordenamento
Territorial

Implantação de escola, pronto socorro, UPA, centro
cultural...

Ordenamento
Territorial

Falta segurança pública.

X

Ordenamento
Territorial

Falta rede de esgoto e iluminação.

X

Ordenamento
Territorial

Falta corpo de bombeiro, ambulância, creche,
aparelhos hospitalares...

X

Mobilidade e
Transporte

Rod. Miguel Melhardo deve ser estruturada como
avenida com condições para pedestres, passarela,
retorno, etc.

X

1

Mobilidade e
Transporte

Falta terminal de ônibus na região.

X

6

Mobilidade e
Transporte

Ciclovia na Rod. Miguel Melhardo, paralela a Rod.
Santos Dumont.

X

7

Mobilidade e
Transporte

Estrada Velha de Indaiatuba precisa ser melhorada.

X

9

Mobilidade e
Transporte

Melhorias no sistema de transporte coletivo.

X

8

Mobilidade e
Transporte

Precariedade no atendimento de transporte na região.

X

Mobilidade e
Transporte

Faltam semáforos.

X

Mobilidade e
Transporte

Problemas com mobilidade em geral.

X

PROPOSTA

Ciclovia da região até o Aeroporto de Viracopos.

Habitação

Falta regularização fundiária e equacionamento dos
equipamentos públicos.

Habitação

Novas áreas para habitação de interesse social.

Habitação

Falta de moradias.

Problema

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

11
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Meio
Ambiente

Recuperação das lagoas São Domingos e do Tomate.

X

X

12

Meio
Ambiente

Recuperação do afluente do Rio Capivari Mirim.

X

X

13

Meio
Ambiente

Falta recuperação ambiental.

X

X

Oficina da Região: Sul
Local: Escola Floriano Peixoto
Nº de Grupos: 1
Mediador:
Apoio:
Inserir
no
mapa

Item
no
mapa

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

9

X

X

17

X

X

18

X

X

19

X

X

1

X

6

Plano Diretor – Diagnóstico
Tema

Contribuição

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial

Ordenamento
Territorial

Falta iluminação na Av. Paula
Souza.
Obra inacabada do centro de
saúde do Carlos Lourenço.
Faltam equipamentos de
cultura e lazer.
Necessidade de canalizar o
córrego Proença.
Proliferação de
empreendimentos sem a
infraestrutura necessária.
Reforma do centro de saúde
do Jd. Esmeraldina,
Paranapanema e O. Maia.
Construção de um posto de
saúde para atender Pq.
Jambeiro e Pq. S. Martin.
Ampliação do posto de saúde
da Vila Ypê.

Mobilidade e
Transporte

Extensão da Rua Bartira até o
Pq. Prado.

Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial
Ordenamento
Territorial

Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte
Mobilidade e
Transporte

PROPOSTA

PROPOSTA

Habitação

Meio Ambiente

Meio Ambiente

Transporte público escasso.

Problema

Potencialidade

X

LUOPS

Planos e
Políticas
Setoriais

Prolongamento da Av.
Aquidabã.

X

X

8

Reconfiguração do balão.

X

X

10

X

X

11

X

7

X

12

X

13

X

14

Ligação da Av. Paulo Corrêa
Viana com a Rua Olavo
Barbosa de Oliveira.
Implantação de ônibus bi/
triarticulados, aumentando e
melhorando o transporte
coletivo.
Criação de alça de acesso da
Av. Prestes Maia para Rod.
Magalhães Teixeira.
Falta regularização fundiária
do núcleo do Jd. Itatiaia, Jd.
Tamoios, São Fernando, Santa
Eudóxia e Carlos Lourenço.
Despoluição dos córregos com
tratamento das margens e
recuperação das APP's.
Poluição, lixos nas bordas dos
córregos Samabaia e Lago do
Jambeiro.

X

X

X
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Meio Ambiente
Desenvolvimento
Ecônomico
Desenvolvimento
Ecônomico
Inserção Metropolitana

Recuperação do córrego
Samambaia e afluentes.
Falta emprego na região,
precisa ser gerado.
Agrupamento de um
segmento comercial com
fiscalização adequada.
Necessidade de integração por
trem.

X
X
X

X
X

15

X

16
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Atas das Oficinas e Reuniões

Capacitação e Escuta Inicial

1ª Oficina de 07/04/2015 - Sudoeste
Ata da 1ª Oficina Participativa Regional do Plano Diretor promovida pela Prefeitura de
Campinas para a mobilização e capacitação da população, bem como para o
compartilhamento de informações sobre o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor,
ocorrida em 23/04/2015, na EMEF Corrêa de Melo, situada na Av. Coacyara, 600 –
Parque Universitário, com início às 19:30hs. O evento foi aberto pela coordenadora
técnica do Plano Diretor, arqtª Érica M. Pacheco, que iniciou a Oficina explicando que esta
tem por objetivo promover a mobilização e capacitação da população, bem como o
compartilhamento de informações sobre o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor, no intuito
de iniciar o processo de discussão da revisão do Plano Diretor Municipal por parte do
governo e da sociedade conjuntamente. Explicitou também o objetivo e a dinâmica do dito
evento. Esclareceu que na primeira etapa seria projetado vídeo cedido pelo Instituto Polis,
sobre o Estatuto da Cidade. Acrescentou que na sequência seria realizada a apresentação
dos principais fundamentos do Plano Diretor e, ao final, a população deveria se dividir em
salas, conforme os temas que pretendem tratar, indicando as questões consideradas
importantes para o Plano que afetam a coletividade, ressaltando que as demandas
individuais não deveriam ser apresentadas na oficina mas sim em reuniões específicas para
esse fim. A seguir o Sr. Arlindo Dutra, coordenador do Orçamento Participativo, explicou
que a responsabilidade do Novo Plano Diretor Estratégico Municipal é da Secretaria de
Planejamento e que o Orçamento Participativo vem contribuindo na distribuição e divulgação
dos convites das oficinas à população. Reforçou também que, como já vem ocorrendo, as
questões individuais devem ser tratadas nos fóruns regionais.O Secretário de
Planejamento, Sr. Fernando Vaz Pupo esclareceu que o trabalho de elaboração do Novo
Plano Diretor Estratégico Municipal é coordenado pela Secretaria de Planejamento e conta
com a participação das demais secretarias e órgãos municipais. Informou ainda que o
Estatuto da Cidade estabelece que os Planos Diretores Municipais sejam revistos a cada 10
anos. Informou também que o Plano Diretor atual foi aprovado em dezembro/2.006, tendo
portanto que ser revisto até dezembro/2.016. Entretanto, a meta da Secretaria de
Planejamento é de que o trabalho seja concluído até dezembro/2.015. Também informou o
calendário das próximas oficinas a serem promovidas pela Secretaria de Planejamento, em
outras regiões da cidade e das outras formas de participação através da internet e celular.
Num ato simbólico o Sr. Secretário vestiu a camisa do Plano Diretor, convidando a todos a
participarem deste processo de revisão desta, que é a mais importante lei para garantir uma
cidade mais justa e equilibrada. Na sequencia foi dado início a projeção de vídeo cedido
pelo Instituto Polis e, na sequencia, foi realizada a apresentação dos principais fundamentos
do Plano Diretor e dos temas que deveriam ser abordados no trabalho de revisão.
Posteriormente a arqtª Érica solicitou aos participantes que se dividissem em salas, para
discussões temáticas. Na Sala 1 foram discutidos os temas habitação e meio ambiente. As
principais questões apontadas nesses temas foram relacionadas à falta de infraestrutura nos
bairros, construções em áreas de risco, necessidade de regularização fundiária, falta de
moradia digna para a população, aprovação de empreendimentos habitacionais sem
avaliação adequada dos equipamentos públicos existentes e do impacto futuro. A seguir as
falas da sala 1: Sra. Neli informou que no Bairro Rosalina há famílias morando em cima do
emissário de água, impedindo a passagem do esgoto. Sr. Pedro Eugênio Gonçalves falou
sobre construções em áreas de risco atrás do Extra Amoreiras. Sra. Lúcia - Conselheira do
OP, moradora do Jd. Londres / Roseira (próximo ao Campos Elíseos) tratou do avanço na
regularização fundiária destacando que famílias foram retiradas de áreas de risco do rio
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Capivari, mas a remoção não foi concluída, havendo problemas de limpeza e risco das
áreas serem reocupadas por falta de manutenção e fiscalização. O Sr. José Fernando
Silva, morador do Jardim São Pedro de Viracopos solicitou atenção às áreas de remoção. O
Sr. Carlos, morador do Pq Universitário falou sobre os conflitos entre meio ambiente e
habitação (famílias em áreas de risco, entorno dos córregos). O Sr. José Alberto da Silva
falou sobre a desapropriação para projetos de sistema viário - atrás do Hospital Ouro Verde
não executado, destacando a falta de equipamentos, tendo em vista o adensamento da
região e a falta de fiscalização nas áreas de proteção ambiental. A Sra. Maria Helena OP,
moradora do Pq Universitário, destacou que há projeto de ampliação de avenida não
executado. O Sr. Adalto, morador do Satélite Iris falou da falta de planejamento nas
remoções. Ao remover a população as áreas não recebem outra destinação, passando a
receber entulho. Também tratou da falta de planejamento de moradias na aprovação de
empreendimentos, citando como exemplo o impacto nas avenidas John Boyd Dunlop e Ruy
Rodrigues, bem como a falta de vagas nas escolas e postos de saúde. A Sra. Zeneide,
moradora do Jd. Ieda tratou da falta de moradia para todos e também da presença de
entulho pós remoções, que atrai bichos. Sugeriu que as Secretarias trabalhem de forma
conjunta. Informou sobre a presença de árvores em talude com risco de deslizamento e de
moradias e comércios construídos à beira do córrego localizado na Rua Joana Zanaga
Aboim Gomes. A Sra. Mara, moradora do Jd. Ieda sugeriu que o Plano Diretor deve
hieraquizar os projetos a serem executados de acordo com os recursos disponíveis e as
prioridades. O Sr. Carlos, morador da região do Pq. Universitário / Pq. Dom Pedro também
falou sobre a falta de planejamento de moradias e aprovação de empreendimentos. A Sra.
Luciana, moradora do Pq Universitário informou que há mais de 20 anos existe projeto de
regularização do Núcleo Pq. Universitário e que ainda não se efetivou. Falou também sobre
o uso do espaço público inadequado: Praça abandonada no Jd. Cristina em frente de Escola
Municipal Carmelina com fluxo de crianças, lacrada pelos próprios moradores do bairro para
não haver invasão. A Sra. Luciana informou que a Escola Municipal Carmelina precisa de
reforma. A Sra. Elisabeth Neves informou que existe apartamentos da COHAB vazios,
enquanto pessoas estão morando em moradias irregulares em áreas de risco. A Sra. Eva,
moradora do Bairro Nossa Senhora Aparecida, falou da falta de manutenção (poda da
vegetação) na beira do Córrego. Após esta última colocação, os trabalhos da Sala 1 foram
encerrados. Na Sala 2 foram discutidos os temas Mobilidade e Transporte e Inserção
Metropolitana. As principais questões apontadas nesses temas foram relacionadas a
avaliação de outros modais para o transporte coletivo; Plano Cicloviário; Melhoria das
condições do Transporte Público (frota/motoristas/reestruturação das linhas);
Regulamentação de estacionamentos e fiscalização; Acessibilidade e calçadas; Ligações
viárias municipais e intermunicipais; Bilhete Único Metropolitano/Ônibus Intermunicipais;
Trem Metropolitano; Hospital Metropolitano X Serviços Intermunicipais; Crescimento no
entorno do Aeroporto de Viracopos. A seguir as falas da sala 2: Tratando do primeiro tema
debatido (Mobilidade e Transporte) o Sr. Reginaldo (Emdec) – morador da Vila Georgina
informou que é usuário do transporte público. Destacou que em 2013 a população brasileira
deu o recado da sua insatisfação com o sistema de transporte público “caro e ruim”. Espera
que o Plano Diretor melhore essa situação. Sugeriu que haja implantação de V.L.T. (Veículo
Leve sobre Trilhos) ou monotrilho, ou outro modal para melhorar o sistema de transporte de
Campinas. Se comprometeu em se empenhar para que os analistas da Emdec também
participem das oficinas, pois acha importante a Emdec ouvir a população e estar nas
oficinas. Antes de encerrar a escuta das expectativas a respeito deste tema e após todos
terem falado, Reginaldo reclamou da situação da Rod. Santos Dumont e apontou a
necessidade de melhorar a remuneração dos motoristas. A Sra. Daiane – moradora do
Recanto do Sol, usuária do transporte público, espera que melhore a qualidade dos ônibus.
Relatou que utiliza 4 ônibus por dia (2 para ir ao trabalho e 2 para voltar) e que os ônibus
quebram com frequência. Num mesmo dia, 2 dos ônibus que ela utilizou quebraram.
Questionou também porque nas praças que estão recebendo equipamentos de ginástica e
requalificação, não estão sendo implantadas ciclovias. Diz que só vê as ciclofaixas aos
domingos, com fechamento de faixas de veículos em algumas avenidas do município. O Sr.
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Antônio Soares – morador do Pq. Universitário II, é morador do bairro há 15 anos e
reclama que falta muita coisa: o transporte é ruim e faltam praças no bairro. A Sra.
Samantha – morou 26 anos no DIC VI e atualmente mora em Barão Geraldo, é geógrafa e
faz parte do Observatório Permanente de Conflitos Urbanos de Campinas. É usuária do
transporte público e se desloca com frequência de Barão Geraldo para a região dos DICs,
para visitar a família, perguntou se tem geógrafos na SEPLAN. Relatou que tem observado
que em algumas regiões do município a frota de ônibus municipais é nova e com qualidade
(como na região do Campo Grande), porém em outras regiões a frota é obsoleta. Diz que os
ônibus da linha 1.17 são do mesmo modelo desde que ela tinha 12 anos. Sugeriu que a
Emdec monitore as empresas para que não haja favorecimento da melhoria da frota apenas
para algumas regiões. Informou que está realizando uma pesquisa com as linhas do
Terminal Ouro Verde na qual observa que os motoristas das linhas que operam neste
terminal especificamente apresentam comportamentos perigosos e impaciência. A Sra.
Elisabeth – presidente da Associação de Moradores do DIC VI reclamou que a frota está
sucateada, especialmente os ônibus da linha 1.17, que atende Jd. Melina, DIC I e DIC VI
entre outros. Relatou que criaram uma nova linha, a 1.14, para “aliviar” a 1.17, porém os
ônibus também são ruins e a melhora foi apenas na lotação dos mesmos, mas os carros
dessa linha também estão sucateados. O Sr. Cristiano – morador do Vida Nova informou
que mora há 15 anos em Campinas e trabalha há 14 anos como motorista de ônibus. Diz
que as reclamações contra motoristas são pertinentes, porém o problema está relacionado
com as condições de trabalho dos motoristas que são bem estressantes, pois a Emdec
pressiona para cumprimento de horários sem considerar as condições de trânsito. Diz que
as linhas de ônibus criadas há 12 anos possuem até hoje o mesmo tempo de ciclo (ida e
volta) e que a fiscalização da Emdec exige que se cumpra os mesmos tempos de viagem
que se cumpriam há 12 anos, sem considerar as condições atuais, os novos semáforos e
lombadas etc. Reclama também que o sistema viário é ruim e que as más condições de
pavimentação e das lombadas interferem muito no tempo dos deslocamentos. Menciona
que a empresa em que trabalha (cor azul clara) recebeu 40 ônibus BRS articulados novos
que entrarão em operação em breve. Relatou que tem que soltar do volante para cobrar as
passagens de ônibus agora que não há mais cobradores e que tem que fiscalizar se alguém
está descendo sem pagar passagem. Reclama também que no centro a fiscalização de
estacionamento proibido é rápida e eficaz enquanto nos bairros não há controle algum. Dá
exemplo de carros abandonados, sucatas (carros incendiados) que ficam anos parados no
mesmo local e que falta regulamentação de estacionamentos nos bairros. Sugeriu que se
estabeleça rodízio de veículos na área central, pois atualmente percebe que é mais rápido
se deslocar do Vida Nova para o centro de ônibus (utilizando o corredor segregado) que de
carro, por causa da saturação do sistema viário. Apresentou ainda a demanda por um novo
semáforo na Av. Ruy Rodrigues, mas entende que o espaço para esta solicitação não é o
desta oficina. A Sra. Shirley – presidente da Assoc. Moradores Vila Perseu Leite de Barros
solicitou a abertura de trecho da Av. Oswaldo Oscar Barthelson próximo à Av. Brasília, pois
esta via pode ser o “escape” da Av. John Boyd Dunlop para quem mora nos bairros Jd.
Santa Lúcia, Vila Perseu L. Barros, Jd. Tropical, Jd. Roseira etc. Reclamou que na Av.
Marechal Juarez Távora há mais de 30 anos só passa uma linha de ônibus, a 1.62.
Observou também que embora não utilize o transporte público, muitos ônibus andam com
pneus “carecas”. A Sra. Claudicéia – 1ª secretária da Assoc. Moradores Jd. Santo Antonio
informou que trabalhou na Emdec e relatou que falta capacitação adequada para os
motoristas e que estes trabalham sob condições estressantes, dobrando turnos. Questionou
se há legislação que padroniza as calçadas, pois as calçadas de Campinas são muito ruins,
descontínuas e inadequadas, especialmente para embarque/desembarque e locomoção de
passageiros portadores de necessidades especiais e reclama que o direito de ir e vir deve
ser para todos. Salienta que a melhoria das calçadas deve ser para todo o município e não
só para a área central. Reclama também que depois que retiraram os cobradores dos
ônibus, a situação dos deficientes ficou mais delicada, pois estes geralmente necessitam de
ajuda para embarcar e desembarcar do veículo e que o motorista é quem deve prestar
auxílio atualmente. Reclama também da divisão partidária que rege a política onde “cada um
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é pelo seu partido e ninguém é pela cidade!” Tratando do segundo tema debatido, Inserção
Metropolitana, o Sr. Reginaldo questionou se devemos tratar o assunto como inserção ou
integração. Apontou que é fundamental a implantação do Bilhete Único Metropolitano e do
trem metropolitano. A Sra. Daiane perguntou se agora que o Ouro Verde virou distrito vai
ajudar na inserção metropolitana. A Sra. Samantha disse acreditar que a única melhora
efetiva dos novos distritos é a abertura de Cartórios. O Sr. Cristiano mencionou que o tema
é “inglês” para ele. Após explicação do que significa o tema, disse que tem observado o
aumento dos usuários do Hospital Ouro Verde porque este atende uma demanda
metropolitana, assim como outros estabelecimentos atendem os moradores dos municípios
vizinhos. Acredita que se deva pensar num compartilhamento do ônus da prestação destes
serviços com os municípios vizinhos. A Sra. Claudicéia sugeriu que se melhore as ligações
entre os municípios (vias de entrada e saída de Campinas). Também mencionou a
preocupação quanto ao Aeroporto de Viracopos e de que Campinas deve cuidar de como se
dará o crescimento da região do entorno do aeroporto. Falou também sobre a necessidade
de integração dos ônibus intermunicipais e de melhoria da acessibilidade no transporte que
atualmente é precária nas linhas intermunicipais. Aponta ainda o problema dos ônibus
fretados que estacionam em frente à Casa da Criança Paralítica e dificultam a locomoção e
travessia de pedestres na região. O Sr. Cristiano complementou a reclamação em relação
a ônibus urbanos e caminhões, inclusive mencionando que moradores que possuem ou
trabalham com veículos de grande porte, estacionam em ruas estreitas dos bairros,
dificultando a mobilidade local. O Sr. Reginaldo mencionou a necessidade de conclusão do
Hospital Metropolitano. Após esta última colocação, os trabalhos da Sala 2 foram
encerrados. Na Sala 3 foram discutidos os temas Ordenamento Territorial e
Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Científico. As principais questões
apontadas nesses temas foram relacionadas à falta de áreas de lazer, falta de ciclovias,
necessidade de corpo de bombeiros e de ampliação de postos de saúde, escolas e creches
da região, carência de empregos na região, integração entre bairros, falta de indústrias para
geração de empregos. A seguir as falas da sala 3: A Sra. Terezinha, moradora do Pq.
Universitário explicou que foi feito um abaixo assinado junto à Prefeitura para a implantação
de uma corporação do Corpo de Bombeiros há muito tempo na Praça 13 do Parque
Universitário. A resposta obtida é que é função do Estado – mas ela entende que a
Prefeitura tem que contribuir. Esta informação foi obtida por ela através do vereador
Carlinhos Camelô. Destacou a falta de áreas lazer, embora existam muitas praças na
região. O Sr. João Batista de Jesus, morador do Jd. Aeronave questionou sobre
construção de creche, centro de saúde e pavimentação para o bairro. O Sr. Adauto,
morador do Satélite Íris considerou ser necessário dar destinação às áreas de onde foram
retiradas as famílias que estavam em risco. Perguntou qual a penalidade imposta ao Poder
Público por abandonar essas áreas. O Sr. Gilberto Mineiro explicou que não havia espaço
suficiente para a construção do Corpo de Bombeiros na praça 13. A Sra. Rute, moradora do
Jardim Aeronave questionou sobre o que se pretende fazer na região e no município, com
relação à tecnologia. Destacou que na região existe o Distrito Industrial, mas a maioria dos
empregos é ocupada por gente de fora da região. Há carência de praticamente tudo na
região. A Sra. Silvia perguntou se não seria importante uma base da polícia militar na
região. O Sr. Niveli destacou a dificuldade em manter a segurança, citando a própria escola
onde ocorreu a reunião como exemplo: a segurança foi reduzida e há casos de pessoas que
pulam o muro. O Sr. Paulo considerou que não há interligação entre os bairros. O Sr.
Niveli destacou que deve haver rampas, principalmente nas faixas de pedestres. O Sr.
Gilberto destacou que o trânsito é problemático, citando exemplo de Vitória da Conquista,
como um trânsito mais amigável. O Sr. Adauto informou que o shopping atrapalha o
trânsito, principalmente na hora que para o ônibus. Destacou que é preciso verificar qual a
atual vocação do bairro, uma vez que várias indústrias saíram da região e hoje o principal
foco é o comércio. O Sr. Arlindo, coordenador do OP colocou que toda a região vai viver
em função do aeroporto no máximo em 10 anos. O VLT é importante também. Sumaré tem
a interligação direta com o aeroporto através da Bandeirantes. O eixo Magalhães Teixeira
vai fazer a grande diferença. O rodoanel vai ajudar muito o escoamento da Santos Dumont.
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O Sr. Paulo expôs que já houve um desvirtuamento na origem do bairro – pois deveria
haver uma universidade no local, daí o nome do bairro: Parque Universitário. Sugeriu a
construção de centros de convenções, universidades etc. A Sra. Terezinha destacou a falta
de segurança do bairro, explicando que ocorrem muitos assaltos e que não há Guarda
Municipal no bairro e que é urgente a reforma do Centro de Saúde. O Sr. Adauto informou
que o índice de roubos de veículos caiu bastante – cerca de 90% com os bloqueios que
estão sendo feitos, segundo a Polícia Militar. A Sra. Sílvia colocou a importância de
existência de ciclovia, e não de ciclofaixa, que piora o trânsito e não há muita procura. O Sr.
João informa que há campos de futebol muito bons na região, porém são fechados ao uso
da população. O Sr. Gilberto destacou que não há centros profissionalizantes para o jovem
aprender uma profissão e considerou o comércio muito bom. Destacou a falta de iluminação
no campo de futebol do Corintinhans e que o trânsito está um absurdo, com a advinda de
muitos condomínios. A Sra. Ednalva falou sobre moradias em área de risco. O Sr. Paulo
sugeriu discutirmos o metrô para Campinas. VLT e BRT não serão suficientes se pensarmos
em Campinas como sede da RMC. O Sr. José do Nascimento informou a necessidade de
ampliação do Centro de Saúde do Parque Vista Alegre e de áreas de lazer na região. Após
esta última colocação, os trabalhos da Sala 3 foram encerrados. Encerradas as falas nas
salas, os participantes foram convidados a retornar ao salão principal, onde o Secretário de
Planejamento ressaltou a importância do processo participativo, agradecendo a presença
de todos. A reunião foi encerrada, tendo eu, Érica Moriconi Pacheco lavrado a presente ata.
2ª Oficina de 30/04/2015 - Norte
Ata da 2ª Oficina Participativa Regional do Plano Diretor promovida pela Prefeitura de
Campinas para promover a mobilização e capacitação da população, bem como o
compartilhamento de informações sobre o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor,
ocorrida no dia 30/04/2015 na EMEI João Alves dos Santos, Bairro Boa Vista, com
início às 19h30 hs. A arquiteta Érica M. Pacheco, Coordenadora do Plano Diretor,
iniciou a Oficina explicando que esta tem por objetivo promover a mobilização e capacitação
da população, bem como o compartilhamento de informações sobre o Estatuto da Cidade e
o Plano Diretor, no intuito de iniciar o processo de discussão da revisão do Plano Diretor
Municipal por parte do governo e da sociedade conjuntamente. Explicitou também o objetivo
e a dinâmica do dito evento. Esclareceu que na primeira etapa seria projetado vídeo cedido
pelo Instituto Polis, sobre o Estatuto da Cidade. Acrescentou que, na sequência, seria
realizada a apresentação dos principais fundamentos do Plano Diretor e, ao final, a
população deveria indicar questões consideradas importantes para o Plano, que afetam a
coletividade. Por fim, ressaltou a todos que as demandas individuais não deveriam ser
apresentadas nesta Oficina, mas sim em reuniões específicas para esse fim. O Sr. Arlindo
Dutra, Coordenador do Orçamento Participativo, explicou que a responsabilidade do
Novo Plano Diretor Estratégico Municipal é da Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano e que o Orçamento Participativo vem contribuindo na distribuição
e divulgação dos convites das referidas Oficinas à população. Reforçou também que, como
já vem ocorrendo, as questões individuais devem ser tratadas nos fóruns regionais. O
Fernando Vaz Pupo, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
esclareceu que o trabalho de elaboração do Novo Plano Diretor é coordenado pela
Secretaria de Planejamento e conta com a participação das demais secretarias e órgãos
municipais. Informou ainda que o Estatuto da Cidade estabelece que os Planos Diretores
Municipais sejam revistos a cada 10 anos. Informou também que o Plano Diretor atual foi
aprovado em dezembro/2006, tendo portanto que ser revisto até dezembro/2016. Entretanto
a meta da Secretaria de Planejamento é de que o trabalho seja concluído até
dezembro/2015. Também informou o calendário das próximas Oficinas, que deverão ocorrer
nos dias 07, 14 e 21 de maio em outras regiões da cidade, e das outras formas de
participação através de internet e celular. Na sequência, a arquiteta Érica anunciou as
seguintes presenças: vereador José Carlos; Guilherme Vilela, representando o vereador
Jorge da farmácia; Helena Raquel, representando o vereador Tico Costa; João Felipe do
Nascimento, representando o vereador Gustavo Petta; Gustavo Suza, representando o
vereador Thiago Ferrari; Marcos Vinícius, representando o vereador pastor Elias. Deu-se
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início então a projeção de vídeo cedido pelo Instituto Polis, que trata do Estatuto da Cidade
e, posteriormente, foi realizada a apresentação dos principais fundamentos do Plano Diretor
e dos temas que deveriam ser abordados no trabalho de revisão pela arquiteta Érica. Na
sequência, a população se manifestou em relação a diversas questões consideradas
importantes a serem tratadas no Plano Diretor. Sr. Márcio, morador do Jardim Rosália,
pontuou quanto aos acessos e lombadas mal sinalizados e quanto à existência de
problemas nas bocas de lobo e asfalto. Sr. Maurício Soares, residente no Jardim Rosália,
abordou em sua fala a necessidade de destinação de vazios em áreas urbanas à moradia
de baixa renda, da destinação de áreas para moradias próximas às indústrias e da
negociação de áreas ocupadas pela Prefeitura com os respectivos proprietários. Apontou
também a necessidade de estudo do impacto de empreendimentos a serem implantados na
cidade. Sr. Valmir, morador do Padre Anchieta mencionou que os equipamentos públicos
do conjunto habitacional do Padre Anchieta foram projetados para atender a demanda das
moradias do empreendimento, mas hoje acaba por atender a demanda de bairros e de
municípios vizinhos, o que acarreta no atendimento precário das unidades de saúde (falta
de medicamentos básicos e demora para atendimento médico). Apontou também o
problema do grande número de imóveis pichados na área central, a situação do esporte na
cidade, que regrediu em relação ao passado (falta de programas de atividades esportivas
para a terceira idade nas praças) e a desigualdade social a ser enfrentada através do Plano
Diretor. Sra. Zilda solicitou informação sobre a existência de projeto de pavimentação e
saneamento no Village Guará. Sr. Anderson pontuou quanto ao trânsito intenso para
chegar até sua empresa, situada próximo a Rodovia. Sr. Almir falou que para atendimento
adequado da população é necessária a construção de um posto de saúde, colocação de
equipamentos de esporte para a terceira idade nas praças e equacionamento das áreas de
risco das áreas próximas a Fepasa. Sr. Luiz Gonzaga falou que para o atendimento da
região é necessária construção de um posto de saúde e a promoção da regularização
fundiária de moradias. Sr. Eduardo discorreu sobre os equipamentos de saúde e educação
insuficientes e a necessidade de se levar em conta o fato da região fazer divisa com duas
outras cidades (Hortolândia e Sumaré). Sr. Luis Carlos, morador do Parque Maria
Helena, solicitou informação se o bairro Maria Helena é industrial e expôs a necessidade de
definição dos equipamentos previstos nos T.A.C.s conjuntamente com os moradores. Sr.
Adailton mencionou a necessidade de definição das contrapartidas a serem exigidas para
instalação de grandes empreendimentos em conjunto com a população. Sr. Cido falou da
consulta à população na implantação de grandes empreendimentos, principalmente face aos
impactos no trânsito, da aplicação do imposto progressivo no tempo, que embora previsto
no Plano Diretor de 2006 não foi aplicado até o momento, da previsão de utilização de
prédios ociosos e espaços vazios urbanos e da indicação de ZEIS na região. Sr. Waldecir
Francisco expôs quanto a transferência da população moradora de áreas de risco na
mesma região em que residem as famílias a serem deslocadas, ao acesso ao programa
minha casa minha vida, através de sorteio, que não leva em conta a necessidade dos
moradores permanecerem próximos as suas casas e a falta de previsão para realização
dessas transferências prejudica os moradores, visto que ficam impedidos de realizar
melhorias nas suas casas. Sra. Clarice, residente na Rua O. Lunardi, narrou sobre a
realização de regularização das ocupações, as áreas da região que necessitam de maior
cuidado, pois estão com muito mato e sobre as rachaduras de casas provocadas pela
construção realizada pela empresa Gevisa. Sra. Maria Elisa, moradora do Rosália 1,
explicitou que a limpeza e o transporte da região ocorrem até o Padre Anchieta, não
chegando até outras regiões e também abordou quanto a existência de mato muito alto
próximo a empresa Adere. Sra. Cleo, Coordenadora do Conselho da Mulher, expôs
quanto a implantação de ciclovia no entorno do centro cultural e no distrito de Nova
Aparecida, a necessidade de levantamento das áreas ambientais e de elaboração de
projetos de arborização, mencionando, ao final, que a cidade é cortada por rodovias, sendo
importante a implantação de transporte ferroviário, através de VLT. O Vereador José
Carlos falou que a definição de contrapartidas não é definida pela Câmara de Vereadores,
mas sim pela Prefeitura. Encerradas as inscrições para os presentes apresentarem suas
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considerações, o Sr. Secretário de Planejamento ressaltou a importância do processo
participativo, agradecendo a presença de todos. Informou que as opiniões expressadas na
oficina serão levadas em conta pela equipe da Prefeitura na construção do Plano Diretor e
que outras sugestões podem ser encaminhadas pela população através da internet,
conforme havia sido explicitado no início da reunião. Na sequência, realizou alguns
comentários em relação as questões levantadas na reunião. Informou sobre a previsão de
implantação de hospital metropolitano para atender às demandas regionais. Considerou que
os problemas levantados em relação à educação e saúde são assuntos importantes a serem
tratados no PD, bem como a questão da mobilidade na atual macrozona 9, devido ao fato da
área ser atingida por diversas rodovias. Considerou também que as ocupações se formaram
ao longo do tempo em decorrência de ausência de política habitacional, com o fim do BNH.
Acrescentou ainda que é importante que o Plano Diretor seja autoaplicável, sem que haja
necessidade de futuras regulamentações, que incorpore o instrumento EIV, o que
possibilitará que a população seja ouvida na implantação de grandes empreendimentos, que
promova a regularização fundiária das áreas ocupadas que não apresentem situação de
risco, que defina áreas para transferências de famílias próximas a moradia, que integre as
políticas setoriais e que, por fim, preveja praças para propiciar a prática de esporte. Após
todas as colocações, o Sr. Secretário Municipal de Planejamento agradeceu a
participação da população e, não havendo nada mais a ser tratado, encerrou a reunião,
tendo eu, Maria Aparecida Castellani lavrado a presente ata.
3ª Oficina de 07/05/2015 - Noroeste
Ata da 3ª Oficina Participativa Regional do Plano Diretor promovida pela Prefeitura de
Campinas para a mobilização e capacitação da população, bem como para o
compartilhamento de informações sobre o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor,
ocorrida em 07/05/2015, no Salão Vermelho do Paço Municipal, com início às 19hs. A
Diretora do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - Deplan,
Carolina do Nascimento Lazinho Baracat, iniciou a Oficina agradecendo a presença e a
participação da equipe envolvida. Sr. Arlindo Dutra, Coordenador do Orçamento
Participativo – O.P., expôs que o Orçamento Participativo tem por missão, dentro do
contexto da Revisão do Plano Diretor, prestar apoio à Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano – Seplan, e que este vem contribuindo na distribuição e divulgação
dos convites das Oficinas à população. Pontuou ademais que as questões individuais
devem ser tratadas nos fóruns regionais. Informou que o Estatuto da Cidade estabelece que
os Planos Diretores Municipais sejam revistos a cada 10 anos e que estamos hoje neste
momento, discutindo o planejamento da cidade para os próximos anos. A Diretora Carolina
Baracat explicou aos presentes o que é o Plano Diretor e também o objetivo e a dinâmica
da presente Oficina, narrando que na primeira etapa seria projetado um vídeo cedido pelo
Instituto Polis sobre o Estatuto da Cidade. Acrescentou que, na sequência, seria realizada a
apresentação dos principais fundamentos do Plano Diretor e, ao final, a população deveria
indicar questões consideradas importantes para o Plano, que afetam a coletividade.
Também falou das formas de participação popular (internet, 156 e protocolo geral), do
concurso “Plano Diretor na Escola” e demais notícias, tais como: oficinas, seminários e
palestras. Explicitou também que a reunião da região sul foi realizada no Salão Vermelho do
Paço Municipal por se tratar de um local mais estratégico, de fácil acesso para a população
desta área, sendo que tal foi decidido conjuntamente com a equipe do O. P. Comprometeuse a fazer mais algumas reuniões, inclusive na região do Campo Belo, Viracopos e Campo
Grande, visando promover o debate. Por fim, agradeceu a presença dos representantes das
outras Secretarias, de vereadores e de Administrações Regionais e apresentou o filme do
Instituto Polis. Após, abriu-se espaço para que a população fizesse colocações. O Sr.
Aníbal, membro da Associação Comercial e Industrial do Entorno de Viracopos, falou
sobre o gerenciamento de ruídos aeródromos, mencionando a necessidade de se instituir
uma comissão para tratar deste tema e de se realizar reuniões periódicas com população
afetada, a fim de orientá-la e debater sobre o assunto. Narrou ademais que foi feito, através
de Piratininga, um levantamento da região do entorno do aeroporto, sem consultar os
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moradores que lá residem, e que este foi apresentado à Prefeitura. Pleiteou conhecer o
plano do aeroporto. Sr. Luiz, Presidente da Associação Cidade Singer, membro do
Concidade, Direitos Humanos e Condema, falou do estudo de impacto para a região do
Campo Belo. Sr. Reginaldo Paiva, da Emdec, falou da dinâmica que fizeram no Conselho
de Transporte e que é preciso discutir a mobilidade urbana, relembrando que a Constituição
Federal traz que o transporte é um direito de todos. Por fim, pontuou que, conforme estudos
da Emdec, até 2021 haverá um grande crescimento no número de veículos em nosso país.
Pastor Carlos Daniele, da Associação da Igreja Missionária do Brasil, mencionou a falta
de qualidade de vida em nossa cidade e a necessidade de se dar maior enfoque ao
transporte público. Sr. Frederic expôs que há 35 anos mora em Campinas e a qualidade de
vida vem piorando, em sua opinião há uma falta de preocupação com as pessoas. Explicitou
que é preciso prestar mais atenção à mobilidade, com enfoque aos transeuntes. Mencionou
como exemplo os semáforos na esquina da prefeitura, que prevêem apenas 10 segundos
para pessoas atravessarem e de 50 a 70 segundos para os veículos. Narrou que é contra a
zona azul e a favor de ampliar as calçadas, ou seja, da diminuição do espaço para carros e
aumento do espaço para caminhada e lazer. Sr. Vagner Nogueira, da Direção Social da
Associação Jardim Esmeraldina, propôs a ampliação do posto de saúde de sua região e a
vinda de mais médicos e medicamentos. Solicitou a criação de creche integral na região do
Jardim Esmeraldina. Mencionou situação dos córregos que geram alagamento e causam
transtornos à população e que as linhas de ônibus 342 e 349, que foram unificadas, são
muito demoradas. Por fim, falou da falta de asfalto no Monte Líbano, metade é asfaltado e
outra metade não, não há esgoto e fossas estouram. Sr. Zezinho do Campituba, membro
do conselho da saúde e presidente do Campituba, questionou a escolha do Salão
Vermelho para a reunião da região Sul. Aduziu que acompanhou o Plano Diretor de 2006 e
que não ficou satisfeito com a discussão feita na época. Sugeriu o uso do C.R.A.S. (Centro
de Referência de Assistência Social) do Campo Belo I. Sr. José Maria, presidente da
Associação de Moradores do São Domingos, pontuou quanto ao projeto de fotografias
que está sendo feito com 06 escolas integrais e colocou como necessária a inclusão das
crianças da região, para que estas participem também. Sr. Moraes, expôs que o Plano
Diretor deve considerar todos os bairros e regiões de Campinas. Aduziu que o bairro da
Vitória é de 1965, tem 50 anos, e é preciso regularizá-lo e cuidar da pavimentação e
regularização. Sra. Maria Neves, integrante do Conselho do Jardim São Domingos,
solicitou maior atenção do Plano Diretor à saúde e ao ensino e narrou descontentamento
com o transporte na cidade, em especial com o fato de terem sido retirados os cobradores.
Sr. Richard, integrante do Conselho de Saúde do Posto e da Creche Pascoal do
Jardim São Domingos, expôs que o posto da região é precário, tendo em vista que foi
construído para atender uma população menor. Hoje, o quadro é de falta de espaço,
profissionais e aparelhos. Mencionou a necessidade de enfoque quanto ao meio ambiente, o
que inclui a revitalização da Lagoa do São Domingos. Sr. Paulo, membro da Associação
de Moradores do Jardim Dom Gilberto, primeiramente sugeriu que eventuais próximas
reuniões sejam realizadas no C.R.A.S., após, sugeriu a inclusão da regularização fundiária
da referida região no Plano Diretor, apontando como medida necessária a melhora do
transporte público, que hoje considera ruim. Solicitou alteração das Z.E.I.S. Sr. Peninha,
morador do Jardim Itaguaçu, pontuou quanto ao meio ambiente, necessidade de cuidar
das nascentes, divisa de Campinas com a cidade de Indaiatuba, atual crise hídrica e lixo nos
rios na região do Jardim Fernanda. Sr. Donizete, integrante do Conselho Conseg Sul,
elogiou algumas medidas adotadas pela Administração, tais como a faixa de pedestres na
região dos Amarais. Sra. Ivanilda, questionou a ausência de vereadores no evento. A
Diretora esclareceu que os vereadores Tito e Gustavo Petta enviaram representantes. Sra.
Ivanilda expôs que os córregos deveriam ser canalizados, até por uma questão de saúde
pública. Mencionou a questão do transporte e sinalização pública e a falta de treinamento
dos funcionários da Emdec. Pontuou a necessidade de ampliação do posto de saúde Santa
Odila, que hoje não supre a demanda e da criação de um centro comunitário para atender a
população jovem e idosa. Sr. Ronald, arquiteto, sugeriu a adoção de medidas que
incentivem o uso de transporte público ao invés de veículos particulares. Solicitou enfoque
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na mobilidade urbana. Um dos presentes, morador do Jardim Marisa, fez uma reivindicação
no sentido de maior atenção à área da saúde na cidade, sugerindo que os médicos
residentes da Unicamp façam o período de residência em postos de saúde. Solicitou
especial enfoque à pediatria, que considera um ramo muito carente. Apontou a necessidade
de se criar mais cursos profissionalizantes, utilizando as escolas que possuem salas vazias,
e o aumento dos ônibus articulados, visando melhorar o transporte. Por fim, mencionou a
falta de segurança nas escolas do Jardim Marisa. Sr. Fernando, residente no Bairro
Campo Belo I, expôs que a área está abandonada e necessita de atenção no âmbito da
saúde, educação, transporte e habitação. Sr. João Nunes, morador do bairro São
Domingos, tratou da lagoa do São Domingos e das necessidades do bairro. Fez crítica ao
questionário distribuído pela Prefeitura. Sr. Alan, expôs que a região do Campo Belo é
muito precária. Sr. Justino, membro da Associação dos Amigos do Entorno de
Viracopos, pediu esclarecimentos sobre as datas de reunião, no que tange ao Plano
Diretor. Teceu críticas ao antigo secretário, Sr. Ulysses Semeghini, por, segundo sua visão,
ter deixado de lado os planos locais e dado enfoque ao Plano Diretor como um todo.
Gostaria de discutir os problemas da Macrozona 7. Sugeriu que a região sul deve ser
discutida e pensada em duas partes: do Parque Oziel para o centro e do Parque Oziel para
o aeroporto. Solicitou atenção à mobilidade na região, habitação, regularização fundiária e
meio ambiente. Sugeriu fazer os levantamentos necessários e apresentar ao governo
federal, visando a obtenção de recursos. Sr. Gandolfo, morador da região do Campo
Belo, aduziu que é difícil discutir problemas genéricos e que considera mais apropriado se
debater problemas pessoais, pois estes vão interferir no geral. Afirmou ademais que é
necessário o planejamento da região sul e do Campo Belo e que, tendo em vista duas
decisões judiciais da 2º Vara da Justiça Federal, o aeroporto não pode entrar nas áreas da
cidade Singer e Jardim Colúmbia, eis que não se tratam de áreas pertencentes a União.
Mencionou questão da desapropriação e Decreto 79. Por fim, falou da curva de ruído. Sr.
Gil parabenizou os presentes e disse que gostaria que os movimentos populares fossem
mais ouvidos no contexto do Plano Diretor. Mencionou problema do deslocamento dentro da
cidade, necessidade de empreendimentos habitacionais e do combate à especulação
imobiliária. Citou questão fundiária e áreas vazias da cidade. Sr. Xavier, morador do
Parque Oziel e Presidente da Umeco, narrou quanto aos constantes engarrafamentos na
Rodovia Santos Dumont, tendo em vista os empreendimentos do entorno e da ampliação do
aeroporto. Tratou também da proteção ao meio ambiente e da falta de eficácia da
fiscalização, em sua opinião, dos órgãos responsáveis para tanto. Sra. Carolina, membro
da Sociedade de Amigos de Bairro São Domingos, afirmou que os moradores do Bairro
São Domingos pagam o mesmo valor de I.P.T.U. que os moradores do Bairro Nova Europa,
sendo que, tendo em vista a região do São Domingos não ser regularizada, os
financiamentos por parte da Caixa restam prejudicados. Sra. Lilian, residente no Bairro
São Domingos, pontuou que existe falta de comunicação por parte do Poder Público e falta
de estrutura quanto ao Posto de Saúde do bairro. Pastor Presidente da O.N.G. Rosa de
Sharon aduziu sobre a falta de professores nas escolas e as greves que afetam a
educação. Falou dos problemas do sistema de esgoto. Expôs que a igreja recebe famílias
vindas da Bahia, Pernambuco e Ceará, e que o governo precisa colaborar na alocação
dessas pessoas, fornecer subsídios para tanto. Vereador Carmo, narrou que participou de
Audiência Pública. Expôs que, em sua opinião, a Infraero reprimiu a população por muito
tempo e controlou a área no entorno do aeroporto. Por fim, Sr. Arlindo lembrou que as
reuniões do Plano Diretor são diferentes das do O.P., o foco é completamente outro. O
Secretário esclareceu que a equipe do O.P. está apenas prestando apoio à equipe da
Seplan. Após todas as colocações, a Diretora explicitou que considerou a reunião muito
produtiva, agradeceu a presença de todos e, não havendo nada mais a ser tratado, encerrou
a reunião. Eu, Débora Lucila Pinto, transcrevi a presente ata em 20/05/2015.
4ª Oficina de 14/05/2015 - Noroeste
Ata da 4ª Oficina Participativa Regional do Plano Diretor promovida pela Prefeitura de
Campinas para a mobilização e capacitação da população, bem como para o
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compartilhamento de informações sobre o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor,
ocorrida em 14/05/2015, no CEPROCAMP, situado na Rua Mario Scolari, 91, Bairro
Satélite Iris, com início às 19hs. A Arquiteta Érica Pacheco, Coordenadora do Plano
Diretor, deu início a Oficina. O Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
Fernando Vaz Pupo, agradeceu a presença da população, da equipe do Orçamento
Participativo (O.P.) e do CEPROCAMP. Explicou o que é o Plano Diretor e a importância de
sua revisão. A arquiteta Érica explicou a todos os presentes os objetivos e a dinâmica da
presente Oficina, esclarecendo que esta se trata de uma capacitação e também de uma
escuta inicial. Narrou que na primeira etapa seria projetado um vídeo, cedido pelo Instituto
Polis, sobre o Estatuto da Cidade e, na sequência, seria realizada a apresentação dos
principais fundamentos do Plano Diretor, sendo que ao final a equipe estaria à disposição
para ouvir eventuais colocações da população. Também falou das formas de participação
popular (internet, 156 e protocolo geral), do concurso “Plano Diretor na Escola” e demais
notícias, tais como: oficinas, seminários e palestras. Findada a exibição do referido vídeo,
abriu-se espaço para que a população expusesse suas sugestões e reclamações que sejam
pertinentes ao Plano Diretor. Sr. Irineu, membro do Conselho de Trânsito e morador do
Bairro Campo Grande, pontuou a questão da mobilidade urbana tratando de temas como
trânsito, asfalto ruim, ausência de ciclovia, falta de acessos à Rodovias, B.R.T., dentre
outros temas) e a Lei da Macrozona do Campo Grande, que julgou ser falha. Sr. Adalto,
Presidente da Associação de Moradores do Satélite Iris I, falou sobre a responsabilidade
na execução das diretrizes do Plano Diretor. Criticou a participação popular na revisão do
Plano Diretor em 2006. Narrou preocupação com as áreas desocupadas, sugerindo especial
atenção e urgente destinação. Sr. Cosme da Costa, Representante do político Paulo
Búfalo, aduziu que o Plano Diretor deve priorizar os problemas do Jardim Bassoli. Sr.
Cecílio, membro da Associação de Moradores do Satélite Iris e membro do C.M.D.U.
(Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano), solicitou especial atenção no Plano
Diretor à qualidade de vida, as diretrizes ambientais e viárias, mobilidade urbana e questão
econômica. Colocou como delicada a questão da ampliação do aeroporto de Viracopos e
pontuou a importância dos Conselhos Gestores. Solicitou ademais que a Prefeitura faça
Oficinas nos bairros Itajaí e Boa Esperança. Sr. Ubiratan Ferreira sugeriu a implantação de
I.P.T.U. progressivo em Campinas e que se atente a questão da especulação imobiliária. Sr.
Valter, residente no Jardim Florence e membro do “Pé na Estrada”, pontuou a questão
da mobilidade urbana, propondo a implantação de ciclovias e melhorias na John Boyd
Dunlop e de mais áreas de lazer na região. Sr. Toninho, representante do vereador Rafa
Zimbaldi, falou da necessidade de regularização das ocupações irregulares. Sugeriu que
acrescentemos a questão das ocupações nos questionários. Sr. Pedro, morador do
Jardim Bassoli, expôs a ideia de criar um Parque Linear e uma Cooperativa de Reciclagem
na região. Sr. Edson, narrou que, em sua opinião, faltam investimentos na região do Campo
Grande, explicitando o atual cenário (ausência de áreas verdes, falta de iluminação e
acessos). Sr. Luiz Henrique questionou quanto a ocupação da área no entorno da Pirelli.
Sr. Luiz Roberto fez colocações a respeito da oportunidade de ascensão social e dos
contrastes sociais em Campinas. Pontuou ademais a questão do transporte público, da
segurança pública e da habitação, explicitando necessidade de atenção a regularização
fundiária. Também falou sobre a deficiência na área da saúde e na área ambiental. Sr.
Ronaldo, morador do Jardim Lisa e agente comunitário, falou sobre a situação do
tratamento esgoto na região, narrando sua precariedade e a ocorrência de constantes
alagamentos nas casas dos moradores do entorno. Expôs também a necessidade de
melhoria no transporte público da área também atenção especial à saúde. Sr. Paulo,
residente no Jardim Florence II, aduziu que não existe um “plano industrial” para a região,
o que acaba por acarretar grande deslocamento da população que ali reside para trabalhar
em outros locais da cidade. Sr. Gil, morador do Jardim do Lago, expôs a importância da
participação popular no processo de revisão do Plano Diretor, eis que a visão e as
colocações da população fornecem parâmetros à Prefeitura, moldam o cenário a ser revisto.
Expôs ademais a necessidade de regularização fundiária e de se incentivar à produção
agrícola. Falou também que Campinas necessita de um sistema de transporte mais efetivo,
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sendo preciso pensar-se em outras alternativas, tais como V.L.T. e metrô. Sr. Kleber
Rodrigo Knauer da Administração Regional 05 – A.R. 05, cobrou uma presença efetiva
da EMDEC, que a seu ver tem sido relapsa com a região. Especificou que o balão do bairro
Jardim Londres e a Transamazônica devem ser repensadas. Por fim, pediu que sejam
implantadas medidas que garantam maior fluidez ao trânsito da região, que sejam sanados
os problemas de acesso. Sr. Nelson, microempresário, solicitou atenção à saúde, tendo
em vista a falta de postos de saúde na área, e ao asfaltamento das ruas. Sr. Faria,
representante Esporte da região do Campo Grande, sugeriu a criação de mais ciclovias
na cidade. Fez algumas colocações quanto a ponte sobre a ferrovia no Jardim Florence e a
precariedade da estrada na saída de Hortolândia, que hoje gera muitos acidentes e que
sequer possui calçada para os pedestres. Sra. Virgínia, moradora do Parque São Bento,
pontuou que o aeroporto de Viracopos é incômodo, pois causa poluição sonora,
necessidade de que seja revitalizada a lagoa do bairro Santa Clara e a implantação de
faculdades na região. Sra. Juliane, moradora do Jardim Bassoli, questionou quando será
inaugurado o Instituto Técnico da região e apontou a falta de educação e lazer na área. A
arquiteta Érica fez algumas colocações sobre a macrozona 05. O Secretário Fernando Vaz
Pupo colocou a questão de acompanhamento permanente do Plano Diretor, fazendo uso de
instrumentos e indicadores. Em não havendo mais nenhuma colocação a ser feita, o
Secretário agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Débora Lucila Pinto,
transcrevi a presente ata em 25/05/2015.
5ª Oficina de 21/05/2015 - Leste
Ata da 5ª Oficina Participativa Regional do Plano Diretor promovida pela Prefeitura de
Campinas para a mobilização e capacitação da população, bem como para o
compartilhamento de informações sobre o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor,
ocorrida em 21/05/2015, na Paróquia São Pedro Apóstolo, situada na Rua Maria
Encarnação Duarte, nº 417, Bairro Chácara da Barra, com início às 19hs. A Diretora do
Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - Deplan, Carolina do
Nascimento Lazinho Baracat, iniciou a Oficina agradecendo a presença e a participação
da equipe envolvida. Explicou brevemente aos presentes o que é o Plano Diretor e também
o objetivo e a dinâmica da presente Oficina, narrando que na primeira etapa seria projetado
um vídeo cedido pelo Instituto Polis sobre o Estatuto da Cidade. Acrescentou que, na
sequência, seria realizada a apresentação dos principais fundamentos do Plano Diretor e,
ao final, a população deveria indicar questões consideradas importantes para o Plano, que
afetam a coletividade. Também falou das formas de participação popular (internet, 156 e
protocolo geral) e do concurso “Plano Diretor na Escola”. A arquiteta Érica M. Pacheco,
Coordenadora do Plano Diretor, deu início a projeção do referido vídeo e após seu
término falou sobre o procedimento de revisão do Plano Diretor. Ao final de sua fala, abriu a
reunião para peguntas e colocações da população. Sr. Antônio Rafful, sugeriu a expansão
urbana, em especial na área rural entre a estrada Campinas – Mogi-Mirim. Pontuou o
grande fluxo de trânsito da Av. Moraes Sales à Norte Sul e a necessidade de um plano de
transporte de massa em Campinas. Sr. Maximilian, morador de Barão Geraldo, narrou ter
tido problemas com o site do Plano Diretor, eis que se cadastrou e não recebeu informação
sobre as Oficinas. Solicitou especial atenção as áreas rurais da cidade, que devem ser
preservadas. Apontou o problema do trânsito em Barão Geraldo, pleiteando melhorias no
transporte público, e questão dos acessos à estrada na região. Por fim, falou da ampliação
da área da Unicamp. Sr. Daniel Pozo, morador de Barão Geraldo, também narrou ter tido
problemas com o site do Plano do Diretor, pois se cadastrou e não recebeu informações
sobre as Oficinas. Elencou como um dos problemas da região de Barão Geraldo o trânsito,
solicitando atenção à mobilidade urbana e a implantação de ciclovias. Abordou a crise
hídrica, a necessidade de pensar-se em sustentabilidade e de investimentos na área da
saúde. Mencionou também as obras na Av. Francisco Glicério. Sra. Sandra, residente no
Bairro Jardim Boa Esperança, expôs que gostaria que o Plano Diretor conversasse com a
cidade. Mencionou os alagamentos e problemas na limpeza do córrego no entorno da Av.
Comendador Pompeu de Camargo. Pediu que a regularização fundiária seja priorizada. Sr.
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Tião, morador da Vila Brandina, expôs que, em sua opinião, os planos diretores não saem
do papel. Solicitou enfoque na habitação. Sr. Vanja, morador do Bairro Jardim das
Paineiras, aduziu que Campinas possui diversas áreas não regularizadas e que é preciso
focar na habitação. Sr. José Furtado, residente em Barão Geraldo, defendeu a
participação popular no processo de revisão do Plano Diretor. Pontuou a questão fundiária e
a mobilidade urbana. Sr. José Orlando, Conselheiro do O.P. e morador do Bairro Santa
Genebra / Costa e Silva, explicitou que os condomínios que estão surgindo causam
impactos na região, uma vez que não há equipamentos suficientes para todos. Solicitou que
seja dada atenção à saúde, educação, recreação e mobilidade urbana na região. Mencionou
que, em sua opinião, a cidade está crescendo de forma desordenada, o que piora a
qualidade de vida das pessoas. Também citou o problema de epidemia de dengue e a
exclusão social. Sra. Luci, residente no Bairro Jardim Conceição e Conselheira do O.P.,
também citou o problema de alagamento no entorno da Av. Comendador Pompeu de
Camargo. Solicitou atenção especial à regularização fundiária. Sra. Sandra, moradora da
Vila Brandina, reforçou a necessidade de regularização fundiária, melhoria no transporte e
na mobilidade urbana. Citou o Parque Ecológico e ausência de áreas de lazer na região. Sr.
Aparecido, morador de Sousas e Conselheiro do O.P., mencionou que a região de
A.P.A. compõe 1/3 do território de Campinas, logo deve ser dada especial atenção ao meioambiente, principalmente aos recursos hídricos. Cobrou uma postura mais ativa do
CONGEAPA, eis que na sua opinião este não dialoga com a sociedade e falha no que tange
à fiscalização. Falou dos problemas de transporte e mobilidade urbana na região e dos
problemas de habitação, solicitando providências neste sentido. Mencionou por fim, a
remoção dos moradores do Jardim Conceição para o Jardim Bassoli. Sr. Evaldo Ortiz,
morador da Chácara da Barra, também pontuou a questão da mobilidade urbana em
Campinas, especialmente da Av. Moraes Sales, João Alves dos Santos e Jesuíno
Marcondes Machado até a Norte-Sul. Sr. Luiz, residente no Bairro Taquaral, solicitou
maior atenção à mobilidade na região do Taquaral, que possui grande fluxo de veículos.
Citou que foi elaborado um documento com aproximadamente 154 assinaturas, em 2014,
pleiteando a construção de uma ponte sobre o Córrego Anhumas, visando melhorar a
mobilidade da área, e que o O.P. tomou ciência de tal. Questionou o andamento deste
pleito. Sr. Cido, morador do Bairro Carlos Gomes e membro do CONGEAPA, expôs que
a Prefeitura não está ouvindo os pleitos da população, não responde questionamentos das
associações de moradores. Falou do problema de assoriamento em Campinas e que as
nascentes estão sendo aterradas. Também mencionou ausência de postos de saúde. Sra.
Simone, moradora do Jardim Dom Bosco, sugeriu que o concurso “Plano Diretor na
Escola” seja estendido as escolas particulares. Solicitou especial atenção ao Córrego
Anhumas e aos Bairros Jardim Santana e Mansões Santo Antônio, que possuem diversos
problemas. Pontuou em especial a questão da mobilidade nestes bairros, tendo em vista o
elevado grau de adensamento, e as consequências que isso gera para a região. Também
solicitou atenção às obras na Rod. Dom Pedro e na entrada para o aeroporto dos Amarais.
Sr. Daniel expôs as dificuldades com o trânsito local / interno nos bairro que dão acesso ao
Shopping, em especial na Av. Jesuíno Marcondes Machado e na Rua Maria Duarte.
Segundo sua opinião as avenidas não se conversam. Sr. Rafael residente do Bairro Ponte
Preta, sugeriu que a revisão do Plano Diretor seja realizada a cada 5 anos e não a cada 10
anos, considerando a alteração da legislação que versa sobre o tema pertinente. Sugeriu
ademais a inserção metropolitana, de transportes alternativos ao rodoviário e a criação de
um trem que ligue as cidades da região. Falou das Z.E.I.S. e da importância de olhar as
áreas vazias de Campinas. Falou também de ordenamento territorial e diretrizes de usos
mistos. Sr. Francisco explicitou que o Plano Diretor é um instrumento que irá ajudar a
população. Sra. Cibele, moradora do Bairro Santa Cândida / Mansões Santo Antônio,
narrou que falta objetividade nas propostas e estudos da Prefeitura. Questionou como a
população pode contribuir tecnicamente com o Plano Diretor. Mencionou ademais inquérito
e questionamentos do Ministério Público. Questionou também o que ocorreu com as
propostas levantadas nas Oficinas realizadas para o plano da macrozona 3. Sr. Harley
mencionou a carência do transporte coletivo. Sr. Cesar Cury, morador de Joaquim Egídio,
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falou da A.P.A. e solicitou cuidado diferenciado para com esta área, bem como que se dê
um destino econômico para a região. Citou a especulação imobiliária e as diversas fazendas
a espera de loteamento. Pontuou também a questão da mobilidade urbana e narrou
especificamente a situação da Av. Mackenzie (Leroy / Entreverdes / São Conrado - Sousas),
que teve as interligações do projeto inicial suprimidas, o que impacta muito na região. Após
todas as colocações, a Diretora agradeceu a presença de todos e, não havendo nada mais
a ser tratado, encerrou a reunião. Eu, Débora Lucila Pinto, transcrevi a presente ata em
29/05/2015.
6ª Oficina de 21/05/2015 – Sul (solicitada pelso moradores)
Ata da Reunião do Plano Diretor promovida pela Prefeitura de Campinas para a
mobilização e capacitação da população, bem como para o compartilhamento de
informações sobre o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor, ocorrida em 28/05/2015, na
Comunidade Santa Rita de Cássia, situada na Rua José Alves de Lima, nº 80, Bairro
Jardim D. Gilberto, com início às 19:00hs. O Secretário Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, Fernando Vaz Pupo, deu início a reunião explicando
brevemente o processo de revisão do Plano Diretor e da importância da participação popular
neste. Sr. Paulo, membro da Associação de Moradores, expôs que trata-se de uma
reunião para debater e tratar do novo Plano Diretor, documento que terá validade pelos
próximos 10 anos. O Secretário Fernando Vaz Pupo esclareceu aos presentes o que é o
Plano Diretor e também o objetivo e a dinâmica da presente reunião, narrando que na
primeira etapa seria projetado um vídeo cedido pelo Instituto Polis sobre o Estatuto da
Cidade. A Diretora do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
(Deplan), Carolina do Nascimento Lazinho Baracat, falou dos principais fundamentos do
Plano Diretor e esclareceu que, ao final, a população poderia indicar questões consideradas
importantes para o Plano, que afetam a coletividade. Também falou da capacitação popular
que esta sendo realizada, das formas de participação popular (internet, 156 e protocolo
geral) e do concurso “Plano Diretor na Escola”. Deu início a projeção do referido vídeo e
após seu término abriu a reunião para peguntas e colocações da população. Sr. Paulo,
membro da Associação de Moradores, mencionou um documento que fora entregue à
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano com reivindicações. Mencionou os
pleitos dos moradores da região, quais sejam: regularização fundiária, implantação de mais
escolas, de um pronto-socorro 24 horas e de um terminal rodoviário, a transformação da
Rodovia Miguel Melhado em Avenida e a criação de uma ciclovia no entorno na mesma e a
definição de zonas mistas, de modo a viabilizar casas e comércios pequenos e desincentivar
grandes indústrias. O Vereador Pedro Tourinho expôs que a região é carente e tem
inúmeros problemas, em especial a àrea no entorno do aeroporto. Apontou a questão das
construções irregulares, da função social da terra e a necessidade de que os interesses da
população prevaleçam sobre os econômicos. Falou da falta de infraestrutura. Sr. Carmo,
apontou algumas melhorias na região nos últimos 15 anos, como por exemplo a implantação
de energia elétrica, tratamento de esgoto e asfaltamento. Narrou que as audiências públicas
da Macrozona 7 foram caóticas e que a população não foi suficientemente informada e
orientada. Em sua opinião, o Plano Diretor de 2006 não deu a devida atenção a região do
aeroporto. Por fim, aduziu que a presente reunião somente estava ocorrendo devido a
solicitação da população, tendo em vista que o encontro com a zona sul ocorreu no dia
07/05/15. Sr. Aníbio solicitou que o Plano Diretor foque em locais carentes, mencionou a
questão da regularização fundiária e do esporte como ferramenta essencial. Sr. Divino,
líder esportivo de 130 crianças, solicitou investimentos no esporte e nas praças da cidade.
Sra. Natasha, moradora do bairro São Domingos, pontuou a questão do tráfico de drogas
na região e solicitou a criação de mais creches e escolas e a alteração de zona 3 para zona
1. Sr. Richard falou da importância de se cuidar das nascentes. Sr. Zezinho abordou a
questão da macrozona 7 e a necessidade de discussão sobre o tema. Explicitou ademais
alguns temas que devem ser priorizados: regularização fundiária, regularização da situação
dos correios na região, criação de um posto de corpo de bombeiros e de escolas técnicas,
investimentos na área da saúde, o que inclui a criação de um pronto-socorro, e habitação.
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Sr. Domingos cobrou a presença das Secretarias de Serviços Públicos e do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável nas reuniões. Solicitou atenção ao meio ambiente,
em especial as nascentes e ao lixo. Abrangeu o problema das escolas, do asfaltamento ruim
(buracos) e da saúde na região. Pastor Carlos expôs que a energia elétrica e a água estão
muito caras. Sugeriu a criação de uma horta comunitária no Bairro Cidade Singer. Sra.
Carmem Sousa, solicitou a criação de uma maternidade na região, tendo em vista o alto
número de “partos domiciliares”. Solicitou ademais investimentos na área da saúde e da
educação. Sr. Justino requereu ter acesso ao estudo elaborado sobre a macrozona 7 e
pontuou necessidade de especial atenção à saúde, educação e transporte. Sr. Luiz aduziu
que o Bairro Cidade Singer não possui energia elétrica e tratamento de esgoto, bem como
que há falta de água, expondo que tal cenário precisa ser alterado. Solicitou a feitura de
uma alça de acesso na Rodovia Miguel Melhado e maior atenção às nascentes. Sr. Geraldo
solicitou que não seja suspensa a feira da região. Expôs por fim que a administração da
Administração Regional (A.R.) da região é problemática. Vereador Carmo esclareceu que
está sendo estudada a desapropriação de uma área na referida região que poderia ser
destinada à criação de escolas e creches e que também poderia alocar a feira mencionada
pelo Sr. Geraldo em sua fala. O Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Fernando Vaz Pupo esclareceu que neste primeiro momento a equipe da Seplan esta
apenas fazenda uma escuta preliminar da população, de seus pleitos. Exarou que o
desenvolvimento do aeroporto não pode ignorar a região de seu entorno e propôs a criação
de uma Comissão Representativa entre alguns vereadores, alguns membros da equipe da
Seplan e alguns Secretários (como por exemplo o Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Social e Turismo e o de Relações Institucionais) para debater questão
pertinentes a região do aeroporto. Ao final de sua fala e não havendo nada mais a ser
aduzido, agradeceu a presença de todos os presentes e encerrou a presente reunião
participativa. Eu, Débora Lucila Pinto, transcrevi a presente ata em 10/06/2015.
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Diagnóstico Comunitário
1ª Oficina de 29/06/2015 - Norte
Ata da 1ª Oficina de Diagnóstico Comunitário do Plano Diretor promovida pela
Prefeitura de Campinas para a capacitação e escuta da população, ocorrida em
29/06/2015, na Associação Beneficente da Boa Amizade, Bairro Jardim Eulina. O
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Fernando Vaz
Pupo, deu início a reunião expondo quanto a alguns percalços no que tange a divulgação
das Oficinas em comento e quanto a importância da participação popular no processo de
revisão do Plano Diretor. Após, passou a palavra para a Arquiteta Érica Pacheco, que
apresentou a equipe e deu início a projeção da apresentação contendo breve capacitação
sobre o que é o Plano Diretor, seus objetivos, porque deve ser revisto, etapas previstas para
tal revisão, formas de participação popular, premissas do Plano Diretor, temas estruturais da
discussão e dados do Município, tais como: densidade populacional e população. Abordou
também a sistematização dos dados coletados nas Oficinas de Capacitação de Escuta
Inicial realizadas em abril e maio de 2015. Na sequência, passou-se para a segunda etapa
de atividades, cuja dinâmica consistia em conhecer as sugestões apontadas na escuta
inicial e complementar os dados sobre os seis eixos estruturadores das discussões do Plano
Diretor. Para a dinâmica os presentes se dirigiram ao mapa e foi eleito um relator entre os
participantes, que elaborou um relatório contendo os problemas e as potencializadades
dentro dos referidos eixos. Cumpre salientar que tal relatório faz parte da presente ata. Após
a atividade narrada supra, os presentes dicutiram propostas de cenário futuro, explicitando
os desejos e anseios da população para sua região. Ao final, o Secretário Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Fernando Vaz Pupo, solicitou aos presentes
que ajudem na divulgação do processo de revisão do Plano Diretor, especialmente através
da internet, agradeceu a presença de todos e finalizou a Oficina os convidando para as
próximas reuniões. Eu, Débora Lucila Pinto, transcrevi a presente ata em 30/06/2015.
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2ª Oficina de 30/06/2015 – Noroeste (Florense)

Ata da 2ª Oficina de Diagnóstico Comunitário do Plano Diretor promovida pela
Prefeitura de Campinas para a capacitação e escuta da população, ocorrida em
30/06/2015, no CEU - Centro de Educação Unificado Florence, no Bairro
Florence. A Diretora do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano (Deplan), Carolina Baracat, deu início a reunião explicando brevemente o
processo de revisão do Plano Diretor e da importância da participação popular
neste. Apresentou a equipe presente e deu início a projeção da apresentação
contendo breve capacitação sobre o que é o Plano Diretor, objetivos, porque este
deve ser revisto, etapas previstas para tal revisão, formas de participação popular,
premissas do Plano Diretor, temas estruturais da discussão e dados do Município,
tais como: densidade populacional e população. Abordou a sistematização dos
dados coletados nas Oficinas de Capacitação de Escuta Inicial realizadas em abril e
maio de 2015. Na sequência, passou-se para a segunda etapa de atividades, cuja
dinâmica consistia em conhecer as sugestões apontadas na escuta inicial e
complementar os dados sobre os seis eixos estruturadores das discussões do Plano
Diretor. Para a dinâmica, os participantes foram divididos em dois grupos e foi eleito
um relator por grupo, entre os participantes, que elaborou um relatório contendo os
problemas e as potencialidades dentro dos referidos eixos. Cumpre salientar que tal
relatório faz parte da presente ata. Após a atividade narrada supra, os presentes
discutiram propostas de cenário futuro, explicitando os desejos e anseios da
população para sua região. A Diretora do Deplan, Carolina Baracat, solicitou à
população presente que colabore com a divulgação das Oficinas em tela. Ao final, o
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan),
Fernando Vaz Pupo, agradeceu a presença de todos e finalizou a Oficina os
convidando para as próximas reuniões. Eu, Débora Lucila Pinto, transcrevi a
presente ata em 02/07/2015.
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2ª Oficina de 30/06/2015 – Noroeste (Vila Padre Manuel da Nóbrega)

Ata da 2ª Oficina de Diagnóstico Comunitário do Plano Diretor promovida pela
Prefeitura de Campinas para a capacitação e escuta da população, ocorrida em
30/06/2015, na região noroeste - Comunidade Maria Mãe do Povo, situada na
Rua Inhambú, 145, Bairro Vila Padre Manoel de Nobrega. O Secretário
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Fernando Vaz Pupo
agradeceu a presença de todos e apresentou a equipe presente. Explicou
brevemente o processo de revisão do Plano Diretor e a importância da participação
popular neste. Pediu licença para retirar-se para comparecer na outra Oficina do
Plano Diretor, que estava ocorrendo também naquele momento em outra localidade,
passando a palavra para a Arquiteta e Coordenadora do Plano Diretor Érica
Pacheco, que deu início a projeção da apresentação contendo breve capacitação
sobre o que é o Plano Diretor, objetivos, porque este deve ser revisto, etapas
previstas para tal revisão, formas de participação popular, premissas do Plano
Diretor, temas estruturais da discussão e dados do Município, tais como: densidade
populacional e população. Abordou a sistematização dos dados coletados nas
Oficinas de Capacitação de Escuta Inicial realizadas em abril e maio de 2015. Na
sequência, passou-se para a segunda etapa de atividades, cuja dinâmica consistia
em conhecer as sugestões apontadas na escuta inicial e complementar os dados
sobre os seis eixos estruturadores das discussões do Plano Diretor. Para a dinâmica
foi eleito um relator por grupo, entre os participantes, que sintetizou em um relatório
os problemas e as potencialidades dentro dos referidos eixos. Cumpre salientar que
tal relatório faz parte da presente ata. Após a atividade narrada supra, os presentes
discutiram propostas de cenário futuro, explicitando os desejos e anseios da
população para sua região. Cumpre expor que como resultado da dinâmica foram
elencadas questões positivas, tais como a qualidade do comércio na região e a
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conquista da ampliação do Centro de Saúde, e negativas, tais como ausência de
equipamentos, problemas de segurança e trânsito. Foi mencionada a possibilidade
de no futuro alterar-se a Lei de Uso e Ocupação do Solo para que seja possível usos
mistos na região, bem como a criação de um parque e uma ciclovia. Também foram
apontadas algumas sugestões no que tange a questão viária no entorno. Ao final, a
Arquiteta Érica Pacheco, agradeceu a presença de todos e finalizou a Oficina os
convidando para as próximas reuniões. Eu, Débora Lucila Pinto, transcrevi a
presente ata em 13/07/2015.

3ª Oficina de 01/07/2015 – Leste (Vila Nogueira)

Ata da 3ª Oficina de Diagnóstico Comunitário do Plano Diretor promovida pela
Prefeitura de Campinas para diagnóstico comunitário, ocorrida em 01/07/2015,
na região leste - Administração Regional (A.R.) 3, situada na Rua Nuno Álvares
Pereira, 160, Bairro Vila Nogueira. O Assessor do Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, André dos Santos Paula, agradeceu a presença de
todos, expondo sua constatação de que vários dos presentes haviam também
participado da 1ª fase de Oficinas. Explicou brevemente o processo de revisão do
Plano Diretor e a importância da participação popular neste. Aduziu que esta é uma
oportunidade de construir um novo pacto para a cidade a médio e longo prazo, com
a participação de todos, mirando um cenário promissor. Falou ademais dos
mecanismos de participação popular, tais como site e enquete. Solicitou que todos
divulguem o Plano Diretor e incentivem a participação popular no processo de
revisão deste. A Arquiteta e Coordenadora do Plano Diretor Érica Pacheco, deu
início a projeção da apresentação contendo breve capacitação sobre o que é o
Plano Diretor, objetivos, porque este deve ser revisto, etapas previstas para tal
revisão, formas de participação popular, premissas do Plano Diretor, temas
estruturais da discussão e dados do Município, tais como: densidade populacional e
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população. Abordou a sistematização dos dados coletados nas Oficinas de
Capacitação de Escuta Inicial realizadas em abril e maio de 2015. Na sequência,
passou-se para a segunda etapa de atividades, cuja dinâmica consistia em conhecer
as sugestões apontadas na escuta inicial e complementar os dados sobre os seis
eixos estruturadores das discussões do Plano Diretor. Para a dinâmica, os
participantes foram divididos em dois grupos e foi eleito um relator por grupo, entre
os participantes, que elaborou um relatório contendo os problemas e as
potencialidades dentro dos referidos eixos. Cumpre salientar que tal relatório faz
parte da presente ata. Ao final, a Arquiteta Érica Pacheco, agradeceu a presença
de todos e finalizou a Oficina os convidando para as próximas reuniões. Eu, Débora
Lucila Pinto, transcrevi a presente ata em 15/07/2015.
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3ª Oficina de 01/07/2015 – Leste (Sousas)

Ata da 3ª Oficina de Diagnóstico Comunitário do Plano Diretor promovida pela
Prefeitura de Campinas para diagnóstico comunitário, ocorrida em 01/07/2015,
na região leste – Salão Recreativo Sousense, situada na Rua Sete de
Setembro, 41 – Distrito de Sousas. O Secretário Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, Fernando Vaz Pupo deu início ao evento agradecendo
a presença de todos. Explicou brevemente o processo de revisão do Plano Diretor e
a importância da participação popular neste. Tratou também, de modo sucinto, da
posterior etapa de propostas para as diversas regiões da cidade, passando em
seguida a palavra para a Diretora do Departamento de Planejamento Urbano,
Carolina Lazinho Baracat, que deu início a projeção da apresentação contendo
breve capacitação sobre o que é o Plano Diretor, objetivos, porque este deve ser
revisto, etapas previstas para tal revisão, formas de participação popular, premissas
do Plano Diretor, temas estruturais da discussão e dados do Município, tais como:
densidade populacional e população. Abordou a sistematização dos dados coletados
nas Oficinas de Capacitação de Escuta Inicial realizadas em abril e maio de 2015.
Na sequência, passou-se para a segunda etapa de atividades, cuja dinâmica
consistia em conhecer as sugestões apontadas na escuta inicial e complementar os
dados sobre os seis eixos estruturadores das discussões do Plano Diretor. Para a
dinâmica os presentes foram direcionados às mesas com mapas para apontamento
das questões. Foi eleito um relator por grupo, entre os participantes, que
sintetizaram em relatórios os problemas e as potencialidades dentro dos referidos
eixos. Cumpre salientar que tal relatório faz parte da presente ata. Após a atividade
narrada supra, os presentes discutiram propostas de cenário futuro, explicitando os
desejos e anseios da população para sua região. Ao final, agradeceu a presença de
todos e finalizou a Oficina os convidando para as próximas reuniões. Eu, Erica
Moriconi Pacheco, transcrevi a presente ata em 23/07/2015.
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4ª Oficina de 02/07/2015 – Sudoeste (Jd. Cristina)

Ata da 4ª Oficina de Diagnóstico Comunitário do Plano Diretor promovida pela
Prefeitura de Campinas para a capacitação e escuta da população, ocorrida em
02/07/2015, na região sudoeste, Administração Regional (A.R.) 12, situada na
Rua Dez, 124, Bairro Jardim Cristina. O Secretário Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, Fernando Vaz Pupo deu início ao evento agradecendo
a presença de todos. Explicou brevemente o processo de revisão do Plano Diretor e
a importância da participação popular neste. Tratou também, de modo sucinto, da
posterior etapa de propostas para as diversas regiões da cidade, passando em
seguida a palavra para a Diretora do Departamento de Planejamento Urbano,
Carolina Lazinho Baracat, que primeiramente contabilizou os participantes por
segmento. Após, deu início a projeção da apresentação contendo breve capacitação
sobre o que é o Plano Diretor, objetivos, porque este deve ser revisto, etapas
previstas para tal revisão, formas de participação popular, premissas do Plano
Diretor, temas estruturais da discussão e dados do Município, tais como: densidade
populacional e população. Abordou a sistematização dos dados coletados nas
Oficinas de Capacitação de Escuta Inicial realizadas em abril e maio de 2015. Na
sequência, passou-se para a segunda etapa de atividades, cuja dinâmica consistia
em conhecer as sugestões apontadas na escuta inicial e complementar os dados
sobre os seis eixos estruturadores das discussões do Plano Diretor. Após, houve
questionamento da participante Sra. Gessilda no que tange a aplicação do Plano
Diretor nos novos distritos. A Diretora Carolina Lazinho Baracat explicitou que as
diretrizes do Plano Diretor contemplam também os novos distritos, tendo em vista
que os mesmos não são emancipados do Município de Campinas. Para a dinâmica
foi eleito um relator por grupo, entre os participantes, que sintetizou em um relatório
os problemas e as potencialidades dentro dos referidos eixos. Cumpre salientar que
tal relatório faz parte da presente ata. Após a atividade narrada supra, os presentes
discutiram propostas de cenário futuro, explicitando os desejos e anseios da
população para sua região. Ao final, agradeceu a presença de todos e finalizou a
Oficina os convidando para as próximas reuniões. Eu, Débora Lucila Pinto,
transcrevi a presente ata em 23/07/2015.
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4ª Oficina de 02/07/2015 – Sudoeste (Santa Lúcia)

Ata da 4ª Oficina de Diagnóstico Comunitário do Plano Diretor promovida pela
Prefeitura de Campinas para a capacitação e escuta da população, ocorrida em
02/07/2015, na região sudoeste - Rua Madre Eduarda Shafers, 260, Bairro Santa
Lúcia. O Assessor do Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
André dos Santos Paula, agradeceu a presença de todos. Explicou brevemente o
processo de revisão do Plano Diretor e a importância da participação popular neste.
Aduziu que esta é uma oportunidade de construir um novo pacto para a cidade a
médio e longo prazo, com a participação de todos, mirando um cenário promissor.
Falou ademais dos mecanismos de participação popular, tais como site e enquete.
Solicitou que todos divulguem o Plano Diretor e incentivem a participação popular no
processo de revisão deste. A Arquiteta e Coordenadora do Plano Diretor Érica
Pacheco, deu início a projeção da apresentação contendo breve capacitação sobre
o que é o Plano Diretor, objetivos, porque este deve ser revisto, etapas previstas
para tal revisão, formas de participação popular, premissas do Plano Diretor, temas
estruturais da discussão e dados do Município, tais como: densidade populacional e
população. Abordou a sistematização dos dados coletados nas Oficinas de
Capacitação de Escuta Inicial realizadas em abril e maio de 2015. O Coordenador
do Orçamento Participativo (O.P.), Arlindo Dutra, falou da importância da
participação popular no processo de revisão do Plano Diretor e informou que será
aberta licitação para a execução de projeto urbanístico na região. Na sequência,
passou-se para a segunda etapa de atividades, cuja dinâmica consistia em conhecer
as sugestões apontadas na escuta inicial e complementar os dados sobre os seis
eixos estruturadores das discussões do Plano Diretor. Para a referida dinâmica, os
participantes foram divididos em dois grupos e foi eleito um relator por grupo, entre
os participantes, que elaborou um relatório contendo os problemas e as
potencialidades dentro dos referidos eixos. Cumpre salientar que tal relatório faz
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parte da presente ata. Ao final, a Arquiteta Érica Pacheco fez breve síntese das
questões apresentadas, indicando pontos coincidentes nas propostas de cenário
futuro que envolvem questões de mobilidade, regularização fundiária e carência de
equipamentos públicos na região. Passou a palavra ao Coordenador do O.P.,
Arlindo Dutra, que agradeceu a presença de todos. Após tal, não mais nada a ser
colocado, o Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
Fernando Vaz Pupo, agradeceu a presença de todos e finalizou a Oficina os
convidando para as próximas reuniões. Eu, Débora Lucila Pinto, transcrevi a
presente ata em 15/07/2015.
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5ª Oficina de 03/07/2015 – Sul (Vila Orosimbo Maia)
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Ata da 5ª Oficina de Diagnóstico Comunitário do Plano Diretor promovida pela
Prefeitura de Campinas para a capacitação e escuta da população, ocorrida em
03/07/2015, na região sul - Escola Floriano Peixoto, situada na Rua Praia do Perequê,
100, Bairro Vila Orozimbo Maia, o Assessor do Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, Marcelo Ferreira da Silva, agradeceu a presença de todos.
Explicou brevemente o processo de revisão do Plano Diretor, sua metodologia e a
importância da participação popular neste. Expôs que o Plano Diretor dita as diretrizes de
crescimento da cidade para os próximos dez anos e que este é momento de cada morador
dar sua contribuição, eis que são conhecedores dos problemas e potencialidades de sua
região. A Arquiteta Daniela Guilhardi apresentou a equipe presente e deu início a projeção
da apresentação contendo breve capacitação sobre o que é o Plano Diretor, objetivos,
porque este deve ser revisto, etapas previstas para tal revisão, formas de participação
popular, premissas do Plano Diretor, temas estruturais da discussão e dados do Município,
tais como: densidade populacional e população. Abordou a sistematização dos dados
coletados nas Oficinas de Capacitação de Escuta Inicial realizadas em abril e maio de 2015.
Na sequência, passou-se para a segunda etapa de atividades, cuja dinâmica consistia em
conhecer as sugestões apontadas na escuta inicial e complementar os dados sobre os seis
eixos estruturadores das discussões do Plano Diretor. Para a referida dinâmica foi eleito um
relator por grupo, entre os participantes, que sintetizou em um relatório os problemas e as
potencialidades dentro dos referidos eixos. Cumpre salientar que tal relatório faz parte da
presente ata. Ao final, a Arquiteta Daniela Guilhardi, agradeceu a presença de todos e
finalizou a Oficina os convidando para as próximas reuniões. Eu, Débora Lucila Pinto,
transcrevi a presente ata em 15/07/2015.

5ª Oficina de 03/07/2015 – Sul (São Domingos)

Ata da 2ª Oficina de Diagnóstico Comunitário do Plano Diretor promovida pela
Prefeitura de Campinas para a capacitação e escuta da população, ocorrida em
03/07/2015, na região Sul – E. E. Odila Maia Rocha Brito, Rua dezesseis, s/n,
Bairro Jardim São Domingos. A Arquiteta e Coordenadora do Plano Diretor
Érica Pacheco deu início ao evento agradecendo a presença de todos e convidando
o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano Fernando Vaz Pupo a
fazer a abertura dos trabalhos. O Secretário explanou brevemente sobre a
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importância da participação popular na revisão do Plano Diretor e sobre o processo
de revisão deste, falando das etapas de elaboração de propostas e do
encaminhamento do Projeto de Lei à Câmara Municipal, que no futuro também
debaterá com a população o tema. Falou ademais das dez Oficinas que foram
realizadas para a construção do Diagnóstico Comunitário em diversas regiões do
Município. Após, passou a palavra novamente para Arquiteta Érica Pacheco, que
fez uma sucinta apresentação da metodologia do presente evento e deu início a
projeção da apresentação contendo breve capacitação sobre o que é o Plano
Diretor, objetivos, porque este deve ser revisto, etapas previstas para tal revisão,
formas de participação popular, premissas do Plano Diretor, temas estruturais da
discussão e dados do Município, tais como: densidade populacional e população.
Abordou a sistematização dos dados coletados nas Oficinas de Capacitação de
Escuta Inicial realizadas em abril e maio de 2015. Na sequência, passou-se para a
segunda etapa de atividades, cuja dinâmica consistia em conhecer as sugestões
apontadas na escuta inicial e complementar os dados sobre os seis eixos
estruturadores das discussões do Plano Diretor. Para a dinâmica os presentes foram
divididos em dois grupos e foram eleitos dois relatores entre os participantes, um por
grupo. Os relatores sintetizaram em relatório os problemas e as potencialidades
dentro dos referidos eixos. Cumpre salientar que tais relatórios fazem parte da
presente ata. Após a atividade narrada supra, os presentes discutiram propostas de
cenário futuro, explicitando os desejos e anseios da população para sua região. Ao
final, agradeceu a presença de todos e finalizou a Oficina os convidando para as
próximas reuniões. Eu, Débora Lucila Pinto, transcrevi a presente ata em
24/07/2015.
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6ª Oficina de 30/07/2015 – Norte (Barão Geraldo)
Ata da 2ª Rodada de Oficinas de Diagnóstico Comunitário do Plano Diretor promovida
pela Prefeitura Municipal de Campinas para a capacitação e escuta da população,
ocorrida em 30/07/2015, na região Norte – Avenida Angelino Gregório, 46, Jardim
América, Barão Geraldo. A Diretora do Departamento de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano - DEPLAN, Carolina Lazinho Baracat, deu início ao evento
agradecendo a presença de todos e convidando o Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, Fernando Vaz Pupo a fazer a abertura dos trabalhos. O
Secretário, por sua vez, também agradeceu a participação dos presentes, bem como a
cessão do espaço para a referida Oficina, que dá continuidade ao processo de leitura
comunitária. Explanou brevemente sobre a importância da participação popular na revisão
do Plano Diretor e sobre o processo de revisão deste, falando das etapas de elaboração de
propostas e do encaminhamento do Projeto de Lei à Câmara Municipal, que no futuro
também debaterá com a população o tema. Esclareceu que a ideia é que o Projeto de Lei
advenha no máximo até o final de Janeiro de 2016, sendo que a programação para a
finalização do projeto do Plano Diretor como um todo é Dezembro de 2016. Falou ademais
das dez Oficinas que foram realizadas para a construção do Diagnóstico Comunitário em
diversas regiões do Município, expondo algumas minúcias destas. Após, passou a palavra
para a Coordenadora do Plano Diretor, a Arquiteta Érica Pacheco, que fez uma sucinta
apresentação da metodologia do presente evento e deu início a projeção da apresentação
contendo breve capacitação sobre o que é o Plano Diretor, objetivos, porque este deve ser
revisto, etapas previstas para tal revisão, formas de participação popular, premissas do
Plano Diretor, temas estruturais da discussão e dados do Município, tais como: densidade
populacional e população. Abordou a sistematização dos dados coletados nas Oficinas de
Capacitação de Escuta Inicial realizadas em abril e maio de 2015. Na sequência, passou-se
para a segunda etapa de atividades, cuja dinâmica consistia em conhecer as sugestões
apontadas na escuta inicial e complementar os dados sobre os seis eixos estruturadores
das discussões do Plano Diretor. Para a dinâmica os presentes foram divididos em cinco
grupos e foram eleitos dois relatores entre os participantes, um por grupo. Os relatores
sintetizaram em relatório os problemas e as potencialidades dentro dos referidos eixos.
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Cumpre salientar que tais relatórios fazem parte da presente ata. Após a atividade narrada
supra, os presentes discutiram propostas de cenário futuro, explicitando os desejos e
anseios da população para sua região. Ao final, agradeceu a presença de todos e finalizou a
Oficina os convidando para as próximas reuniões. Eu, Débora Lucila Pinto, transcrevi a
presente ata em 04/08/2015.
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