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Diagnóstico Proposta

Sem 

identificação

Jd. Santa 

Cândida

Zona 14 - área industrial de baixo impacto que 

encontra-se descaracterizada 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 financeiramente viável o VGV da área, 

é necessário que se permita um CA de pelo 

menos duas vezes a área do terreno.

Ordenamento 

Territorial
x x SEPLAN

Plano Diretor e 

LUOPS

Luis Taquaral

Não permitir que se construa junto as encostas 

ou córregos. A PMC deve fiscalizar e criar um 

canal de denuncias anônimas.

Meio Ambiente x x
SEPLAN/ 

SMVDS

Plano Diretor – 

Enviar à SMVDS

Entupimento de boeiros acarretam alagamentos, 

destacando a necessidade de limpeza dos 

mesmo.

Manutenção x SMSP Enviar à SMSP

As ruas do bairro estão um caos, cadeirante e 

idosos que tem que usar essas ruas não tem 

como chamar uma ambulância até suas 

residencias.

Mobilidade x x EMDEC Enviar à EMDEC

Lourival
Chácara da 

Barra

Sugere mudar a Rua Norival Santana de duas 

mãos para mão única no sentido da Rua Mogi 

Guaçu, pois o trânsito é complicado - o que 

provoca acidentes.

Mobilidade x EMDEC Enviar à EMDEC

Maximiliam Barão Geraldo

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.

Mobilidade x x x
SEPLAN/ 

EMDEC

Plano Diretor – 

Enviar à EMDEC

Falta sinalização viária. Na frente do parque não 

há lombada, a rua é sem saída e não tem nada. 
Manutenção x EMDEC Enviar à EMDEC

Não tem lugar para as crianças brincarem. 
Equipamentos 

Públicos
x x

SEPLAN/ 

SMEL

Plano Diretor – 

Enviar à SMEL

LUOPS

Planos e 

Políticas 

Setoriais

Órgão 

Responsável
Encaminhamento

Nome do 

Participante
Bairro Contribuição Tema

Plano Diretor

Sem 

identificação

Jd. Conceição 

Síria

Mary Jd. Conceição
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Diagnóstico Proposta
LUOPS

Planos e 

Políticas 

Setoriais

Órgão 

Responsável
Encaminhamento

Nome do 

Participante
Bairro Contribuição Tema

Plano Diretor

Não há ônibus. Mobilidade x EMDEC Enviar à EMDEC

Regularização do loteamento Monte Bello II para 

possibilitar a construção do posto de saúde, que 

hoje fica no bairro Carlos Gomes, cujo prédio é 

tombado e não permite ampliação. Apesar dos 

problemas de ampliação, elogia o atendimento 

no Posto de Saúde.

Habitação/ 

Equipamentos 

Públicos

x x
SEPLAN/ 

SEHAB/ SMS

Plano Diretor – 

Enviar à SEHAB e 

SMS

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.

Ordenamento 

Territorial
x SEMURB Enviar à SEMURB

Alvaro 

Pellegrini
Monte Bello I

Mary Jd. Conceição
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