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Região Leste - Sistematização das contribuições da população para o Plano Diretor nas diversas fases de 

Participação Popular - recebidas entre abril/2015 e abril/2017 

Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

533 Diagnóstico   Bolsões rurais dentro da área urbana. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

900 Diagnóstico   Pequeno produtor. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

901 Diagnóstico   Turismo sustentável/ ecológico no observatório das cabras. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

902 Diagnóstico   Produção de cultivos orgânicos. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

903 Diagnóstico   Turismo voltado ao patrimônio histórico. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

904 Diagnóstico   Desenvolver cursos em agroecologia e turismo Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

906 Diagnóstico   Ligação Sousas e Joaquim Egídio  -  trilha. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

909 Diagnóstico   Redução de impostos e incentivo para agricultura Ecológica. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

910 Diagnóstico   Criação de sistema participativo de inspeção diferenciada para produção familiar. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

911 Diagnóstico   Potencialidade turística da mata ciliar. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

912 Diagnóstico   Produtor Rural não tem onde escoar sua produção. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

913 Diagnóstico   Comércio local: rede gastrônomica e espaços de lazer. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

914 Diagnóstico   Ciclo turismo. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

932 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Fornecer benefícios fiscais p/ empresas de ciência e tecnologia.  Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

510 Diagnóstico   Falta iluminação em volta do observatório. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

539 Diagnóstico   Iluminação inadequada nas áreas rurais. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

907 Diagnóstico   As economias agrícolas não são valorizadas. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

899 Diagnóstico   A renda gerada em eventos turísticos na região não fica lá. Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

935 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

983 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Cada pessoa com baixa renda teria uma aprendizagem através de um curso com 
certificado para a transformação de lixo orgânico em adubos e hortas seguindo uma 
logística de especialistas sendo voluntários, como engenheiros agrônomos, paisagistas, 
etc. Direcionados por uma politica de total assistência com fiscalização para a execução 
deste projeto (para tudo isso exige um programa de logística e capacitação) 

Leste 
Desenvolvimento 
Econômico 

196 Escuta Inicial   Solicita que a regularização fundiária seja priorizada.  Leste Habitação 

200 Escuta Inicial   Atenção à regularização fundiária. Leste Habitação 

201 Escuta Inicial   Necessidade de regularização fundiária. Leste Habitação 

341 Escuta Inicial   Importância das ZEIS e de olhar as áreas vazias de Campinas.  Leste Habitação 

514 Diagnóstico   
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. 

Leste Habitação 

760 Diagnóstico   Terrenos da COHAB serem transformados em ZEIS. Leste Habitação 

763 Diagnóstico   Criação de um programa de melhoria na habitação. Leste Habitação 
767 Diagnóstico   Moradia EHIS. Leste Habitação 

768 Diagnóstico   Moradias desocupadas na áre de risco devem ser reflorestadas. Leste Habitação 

770 Diagnóstico   Reflorestamento das áreas desocupadas. Leste Habitação 

773 Diagnóstico   Modelos mais humanizados e sustentáveis de habitação popular. Leste Habitação 

776 Diagnóstico   Regularização urbana e fundiária N. R. Sorirama 2 e Vila Brandina. Leste Habitação 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

936 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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! 

Leste Habitação 

937 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Na Rua Professor Rene de Oliveira Barreto próximo ao nº 800, existe um prédio que esta 
praticamente abandonado ha uns 14 anos, o prédio esta semi acabado, mas daria para 
abrigar umas 24 familias, o proprietario ja falece ha muito tempo, pergunto não poderia 
ser dasapropriado para virar habitação popular? 

Leste Habitação 

947 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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. 

Leste Habitação 

198 Escuta Inicial   Campinas possui diversas áreas não regularizadas e é preciso focar na habitação. Leste Habitação 

205 Escuta Inicial   
Menciona a remoção dos moradores do Jardim Conceição para o Jardim Bassoli e os 
problemas habitacionais. 

Leste Habitação 

358 Escuta Inicial   

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. 

Leste Habitação 

524 Diagnóstico   Crescimento desordenado do núcleo do Vila Brandina. Leste Habitação 

759 Diagnóstico   Preço alto dos terrenos e aluguéis. Baixa qualidade de vida para os pobres. Leste Habitação 

765 Diagnóstico   Falta de moradia própria para moradores de área rural. Leste Habitação 

766 Diagnóstico   Moradia em área de risco no Jd. Conceição. Leste Habitação 

769 Diagnóstico   Moradias em área de risco sem infraestrutura. Leste Habitação 

771 Diagnóstico   COHAB: apropriação da área do Ribeirão Pires. Alerta para perigos ambientais. Leste Habitação 

775 Diagnóstico   Jd. Conceição: Invasão por moradias de particular próximo a nascente do Ribeirão Pires. Leste Habitação 

777 Diagnóstico   Necessidad de regularização fundiária e infraestrutura nas áreas irregulares. Leste Habitação 

778 Diagnóstico   Remoções não planejadas de moradores para áreas distantes e sem planejamento. Leste Habitação 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

942 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Produção de concursos públicos de arquitetura para o desenvolvimento de projetos para 
áreas específicas da cidade onde de faz necessária habitação.Opção por unidades 
menores ou simplificadas em terrenos melhor localizados. 

Leste Habitação 

342 Escuta Inicial   
Sugere transportes alternativos ao rodoviário e a criação de um trem que ligue as cidades 
da região. 

Leste 
Inserção 
Metropolitana 

955 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Sistema de transporte de massa para RMC (trem, metrô, VLT). Sei que o investimento é 
alto mas o PAC Federal e o Governo do Estado estão ai para serem utilizados. 

Leste 
Inserção 
Metropolitana 

957 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  criação de transporte coletivo sobre trilhos entre as cidades da região metropolintana Leste 
Inserção 
Metropolitana 

924 Diagnóstico   Falta de articulação dos assuntos de segurança pública com outras cidades. Leste 
Inserção 
Metropolitana 

925 Diagnóstico   Sistema de monitoramento integrado. Leste 
Inserção 
Metropolitana 

502 Diagnóstico   Crianção de novos núcleos da APA, distância de 5 km. Leste Meio Ambiente 

504 Diagnóstico   Permitir expansão em área da APA, evitar expansão urbana da APA. Leste Meio Ambiente 

507 Diagnóstico   Ampliar a APA para MZ8 Leste Meio Ambiente 

541 Diagnóstico   Manutenção das estradas de terra de Joaquim Egídio, não causando impacto ambiental. Leste Meio Ambiente 

845 Diagnóstico   Captação de água da chuva na área rural. Leste Meio Ambiente 

847 Diagnóstico   Colocar equipamentos de reuso nas moradias, reduzindo tarifas. Leste Meio Ambiente 
848 Diagnóstico   Reflorestamento Leste Meio Ambiente 

856 Diagnóstico   Clima e ar puro. Leste Meio Ambiente 

858 Diagnóstico   Praça na beira do rio. Leste Meio Ambiente 

859 Diagnóstico   Interligação das matas através de corredores ecológicos. Leste Meio Ambiente 

864 Diagnóstico   Ampliação/ interligação das APA's Jaguari. Leste Meio Ambiente 

871 Diagnóstico   Uso adequado das APP's do trecho urbano Joaquim Egídio - Sousas. Leste Meio Ambiente 

966 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

991 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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!!!!! 

Leste Meio Ambiente 

994 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Desenvolver pelo menos 4 bolsões ou reservatórios estrategicamente posicionados para 
abastecer a população de maneira eficiente. 

Leste Meio Ambiente 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

1163 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Simplificar as leis que regulamentam o uso e a ocupação do solo. Privilegiar aspectos 
ambientais integrando áreas verdes e parques ao desenho urbano.  

Leste Meio Ambiente 

1717 
Oficina – 
Fase LUOS 

  
CRIAR UM PARQUE LINEAR AO LONGO DO CORREGO, POIS NO CUZAMENTO DA 
RUA ORLANDIA COM RUA HELENA STEIMBERG EXISTE UMA CACHOEIRA URBANA 
QUE MERE SER PRESERVADA E DESPOLUIDA 

Leste Meio Ambiente 

203 Escuta Inicial   
A APA compõe 1/3 do território de Campinas e deve ser dada especial atenção ao meio-
ambiente, em especial aos recursos hídricos. Cobra uma postura mais ativa do 
CONGEAPA (na sua opinião este não dialoga com a sociedade e falha na fiscalização). 

Leste Meio Ambiente 

351 Escuta Inicial   
Não permitir que se construa junto as encostas ou córregos. A PMC deve fiscalizar e criar 
um canal de denuncias anônimas. 

Leste Meio Ambiente 

335 Escuta Inicial   Assoriamento de cursos d'água e nascentes sendo aterradas. Leste Meio Ambiente 

337 Escuta Inicial   Solicita atenção ao Córrego Anhumas. Leste Meio Ambiente 

347 Escuta Inicial   
Solicita cuidado diferenciado com a APA e que se pense em propostas para a economia 
da região.  

Leste Meio Ambiente 

519 Diagnóstico   Degradação da região - empreendimentos habitacionais. Leste Meio Ambiente 

520 Diagnóstico   Destruição do M.A., para construção dos loteamentos na Av. Mackenzie. Leste Meio Ambiente 

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

Leste Meio Ambiente 

852 Diagnóstico   Poluição do Rio Atibaia. Leste Meio Ambiente 

857 Diagnóstico   Cândido Ferreira joga esgoto no córrego. Leste Meio Ambiente 

860 Diagnóstico   Modelos privados não podem ser modelo de política de preservação. Leste Meio Ambiente 

863 Diagnóstico   Atividades / cluber em área rural com grande consumo de água. Leste Meio Ambiente 

865 Diagnóstico   Fução social de preservar a água/ meio ambiente deve ser prioridade na região. Leste Meio Ambiente 

867 Diagnóstico   Nascentes secando. Leste Meio Ambiente 

869 Diagnóstico   Envolvimento da comunidade. Mobilização. Leste Meio Ambiente 

870 Diagnóstico   Assoreamento de lagos, devido manutenção inadequada das estradas rurais. Leste Meio Ambiente 

872 Diagnóstico   
Assoreamento da Lagoa do Taquaral e da Lagoa Rio das Pedras (Shopping Pq. Dom 
Pedro). 

Leste Meio Ambiente 

873 Diagnóstico   Problema de drenagem na área do Kartódromo e Heitor Penteado > Percílio Neto. Leste Meio Ambiente 

1679 
Site – Fase 
LUOS 

  
Área do Ribeirão: pq. Linear Ribeirão das Pedras esta abandonada e necessita de 
intervenções. Ha protocolo no SMVDS 

Leste Meio Ambiente 

195 Escuta Inicial   Necessidade de pensar em sustentabilidade e ações para a crise hídrica. Leste Meio Ambiente 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

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

Leste Meio Ambiente 

846 Diagnóstico   Transferir preocupação ambiental para a questão da qualidade de vida. Leste Meio Ambiente 
853 Diagnóstico   Lixo de construção depositado em local destinado a lixo orgânico. Leste Meio Ambiente 

854 Diagnóstico   Água de poço contaminada. Leste Meio Ambiente 

855 Diagnóstico   Água de poço potável - M. Garneiro. Leste Meio Ambiente 

868 Diagnóstico   Falta fiscalização referente as deliberações e encaminhamentos da CONGEAPA. Leste Meio Ambiente 

949 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Residencias e Empreendimentos com sistema de reuso de água, área verde para 
permeabilização da água de chuva e captação de água de chuva. Sugiro que haja um 
efetivo estimulo (IPTU com redição de valor, por exemplo) por meio da Prefeitura para que 
os empreendimentos façam escolhas sustentáveis em seus projetos de engenharia. 

Leste Meio Ambiente 

951 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Incentivar o uso de políticas sustentáveis com incentivo fiscal (municipal e nas outras 
esferas) para geração de energia distribuída. Por exemplo: para cada banheiro, 
armazenar pelo menos 1m3 de água de chuva. Palestras sobre isolamento térmico 
(diminui assim o uso 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).  

Leste Meio Ambiente 

965 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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 !!! 

Leste Meio Ambiente 

982 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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 construção de uma avenida de duas mãos ao longo do córrego formado 
por essas nascentes e mantendo a mata ciliar 

Leste Meio Ambiente 

984 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Coleta de Efluente: orientar a população que ainda não tem ligação a fazer de forma 
correta 

Leste Meio Ambiente 

985 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Resíduos Sólidos: Coleta seletiva efetiva-informar a população sb a importância. 
Fiscalizar coletores 

Leste Meio Ambiente 

986 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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 

Leste Meio Ambiente 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

989 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Punição para quem despeja resíduos tóxicos nos rios da cidade. TRATAMENTO TOTAL 
DO ESGOTO. 

Leste Meio Ambiente 

990 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Coleta seletiva em todos os bairros. Isso diminui drasticamente os resíduos e URGENTE: 
Aterro sanitário. 

Leste Meio Ambiente 

1681 
Site – Fase 
LUOS 

  
Estabelecer para todo o município parâmetros de incentivo para construções com técnicas 
sustentáveis, principalmente no quesito tetos verdes e parede verdes de forma a 
minimizar o calor do concreto. 

Leste Meio Ambiente 

681 Diagnóstico   Ciclovia de integração na região. Leste Mobilidade 

682 Diagnóstico   Terminal fechado para Sousas e Joaquim Egídio. Leste Mobilidade 

684 Diagnóstico   
Falta de ligação entre Sousas e Barão Geraldo e outros bairros lindeiros e empresas na 
Rod. Dom Pedro. 

Leste Mobilidade 

687 Diagnóstico   Permeabilidade entre Sousas, Av. Mackenzie e Rod. Dom Pedro Leste Mobilidade 

690 Diagnóstico   Volta do Bonde. Leste Mobilidade 

697 Diagnóstico   Falta linha de ônibus em área rural. Leste Mobilidade 

702 Diagnóstico   Aproveitamento do leito férreo para sistema viário Leste Mobilidade 

704 Diagnóstico   Falta de passarelas e reforma na Rod. Campinas - Mogi na região do Jd. Miriam. Leste Mobilidade 

707 Diagnóstico   Iintermodalidade do sistema de transporte. Leste Mobilidade 

933 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Investir em mobilidade publica. Leste Mobilidade 

1016 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

O primeiro grande passo é aumentar a autonomia dos bilhetes de ônibus. A cidade de 
Toronto no Canadá oferece a população duas linhas principais de metro (Norte/sul), 
ônibus elétrico e o convencional. Para qualquer das opções você pode comprar bilhete 
diário, semanal, ou cartões mensais ou anuais. Quanto maior o prazo, maior o desconto. 
Com esse "bilhete único", vc é livre para usar qualquer transporte publico quantas vezes 
quiser no mesmo dia. E ainda oferece descontos p/ vários entretenimentos 

Leste Mobilidade 

1027 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Viabilizar integração via modal ferroviario; Leste Mobilidade 

1031 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
1-Nenhuma avenida, rua a ser reformada, asfaltada ou implantada deverá ser feita sem a 
área reservada para a ciclovia. 

Leste Mobilidade 

1033 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
3-Mais terminais de ônibus associados à estacionamentos de carros. Centro com menos 
carros e mais transporte público 

Leste Mobilidade 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

1034 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Construção de 2 anéis de metrô com 6km e 12km de raio (tomando como origem o centro 
da cidade); 

Leste Mobilidade 

1035 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Construção de 2 linhas: Linha1 entre Viracopos-Barão Geraldo; Linha2 entre Sousas-
Terminal Ouro Verde (ou Campo Grande) - 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. 

Leste Mobilidade 

1041 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

linha 1: Estrada de Ferro Carril Funilense – liga o centro da cidade ao distrito de Barão 
Geraldo, UNICAMP/PUCCAMP/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/Americana 

Leste Mobilidade 

1045 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
A reutilização do trecho do antigo VLT para um novo que contemple novas regiões, 
inclusive ligando o aeroporto ViraCopos com a central rodoviária, com estações nos 
bairros que passam pelo caminho. 

Leste Mobilidade 

1049 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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 terminais, usando ônibus pequenos, mas com grande frequência 
(a cada 5m, no máximo). 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 

Leste Mobilidade 

1061 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Propaganda, divulgação e incentivo ao uso de meios de transporte alternativos e 
coletivos. 

Leste Mobilidade 

1062 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Incentivar: o uso de bicicletas - para isso é essencial a construção de ciclovias e 
ciclofaixas; repensar as linhas de ônibus, com trajetos expressos para conexões rápidas 
entre pontos chave da cidade; reduzir o fluxo de automóveis particulares pelas áreas 
centrais; incentivar empresas de locação de bicicletas (elétricas de preferência). 

Leste Mobilidade 

1072 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Priorizar no plano piloto uma malha ferroviária para transporte nas principais vias da 
cidade. Podendo ser Aero-movel, Mono-Trilho, 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. 

Leste Mobilidade 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

1080 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Priorizar, acima de tudo, o transporte público; o incentivo ao uso de bicicletas, por meio da 
viabilização de ciclofaixas 

Leste Mobilidade 

1140 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Interligação entre essas áreas com ciclovias e pistas de caminhada. CIDADE 
SAUDÁVEL=CIDADE FELIZ=MENOS VIOLÊNCIA=VALE TODO O 
INVESTIMENTO=MENOR CUSTO NA SAÚDE 

Leste Mobilidade 

1167 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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. 

Leste Mobilidade 

1672 
Site – Fase 
LUOS 

  
No colégio Notre Dame deveria separar zona atividade econômica revisando a diretriz 
viária existente no local. 

Leste Mobilidade 

189 Escuta Inicial   
Muito trânsito da Av. Moraes Sales à Norte-Sul e a necessidade de um plano de 
transporte de massa em Campinas. 

Leste Mobilidade 

193 Escuta Inicial   
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. 

Leste Mobilidade 

194 Escuta Inicial   
Problema no trânsito em Barão Geraldo, solicita atenção à mobilidade urbana e 
implantação de ciclovias.  

Leste Mobilidade 

191 Escuta Inicial   Problema do trânsito em Barão Geraldo, necessitando melhorias no transporte público... Leste Mobilidade 

192 Escuta Inicial   ... nos acessos à estrada na região. Leste Mobilidade 

202 Escuta Inicial   Solicita melhoria no transporte e na mobilidade urbana.  Leste Mobilidade 

204 Escuta Inicial   Problemas de transporte e mobilidade na região. Leste Mobilidade 

333 Escuta Inicial   
Atenção à mobilidade na região do Taquaral. Cobra retorno quanto à solicitação de 
construção de uma ponte sobre o Córrego Anhuma sem 2014. 

Leste Mobilidade 

338 Escuta Inicial   
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 
Pedro e na entrada dos Amarais. 

Leste Mobilidade 

346 Escuta Inicial   Carência de transporte coletivo. Leste Mobilidade 

353 Escuta Inicial   
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. 

Leste Mobilidade 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

680 Diagnóstico   O viário é deficitário e não funciona e é deficitário. Leste Mobilidade 

683 Diagnóstico   Não há integração da tarifa. Leste Mobilidade 

685 Diagnóstico   
Transporte público precário, falta fiscalização. (Sousas, J. Egídio - principalmente na área 
rural.) 

Leste Mobilidade 

686 Diagnóstico   Trânsito congestionado nos horários de pico durante a semana e aos finais de semana. Leste Mobilidade 

688 Diagnóstico   Estrangulamento do acesso à Sousas pela ponte do Rio Atibaia. Leste Mobilidade 

689 Diagnóstico   Travesia de pedestres perigosa em frente ao Pq. Ecológico. Leste Mobilidade 

691 Diagnóstico   Limitar o uso do carro. Leste Mobilidade 

692 Diagnóstico   Problema de infraestrutura por conta do fluxo da Rod. Dom Pedro. Leste Mobilidade 

698 Diagnóstico   Trânsito intenso devido a falta de opções de acesso à Sousas e Joaquim Egídio. Leste Mobilidade 

701 Diagnóstico   Av. Mackenzie não supri a necessidade dos distritos. Leste Mobilidade 

703 Diagnóstico   Fechamento do acesso a Rod. Dom Pedro, causando problemas no trânsito. Leste Mobilidade 

705 Diagnóstico   Estrangulamento do trânsito na região do Taquaral/ Jd. Santana/ Mansões Sto. Antônio. Leste Mobilidade 

708 Diagnóstico   
Sistema de interligação de linhas de ônibus na Chácara Primavera, Taquaral,  Jd. 
Santana e Mansões Sto. Antônio de forma a utilizar grandes veículos nos terminais e 
linhas alimentadoras em veículos pequenos. 

Leste Mobilidade 

1671 
Site – Fase 
LUOS 

  Alargamento das calçadas, conflito com veículos e ônibus, falta de transporte publico. Leste Mobilidade 

349 Escuta Inicial   
Av. Mackenzie (Leroy / Entreverdes / São Conrado – Sousas) teve as interligações do 
projeto inicial suprimidas, o que impacta muito na região 

Leste Mobilidade 

332 Escuta Inicial   
Problemas de mobilidade, especialmente nas Av. Moraes Sales, João Alves dos Santos e 
Jesuíno Marcondes Machado até a Norte-Sul.  

Leste Mobilidade 

339 Escuta Inicial   
Dificuldades com o trânsito interno aos bairro que dão acesso ao Shopping, em especial 
na Av. Jesuíno Marcondes Machado e na Rua Maria Duarte.  

Leste Mobilidade 

354 Escuta Inicial   
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. 

Leste Mobilidade 

357 Escuta Inicial   Não há ônibus. Leste Mobilidade 

693 Diagnóstico   Aumentar o número de transporte coletivo e a frequência. Leste Mobilidade 

694 Diagnóstico   
Necessidade de renovação total da frota Padova, com ônibus novos,  ecológicos, 
modernos, com wifi, etc. 

Leste Mobilidade 

695 Diagnóstico   A linha 393 precisa de aumento na frota e funcionar aos finais de semana. Leste Mobilidade 

696 Diagnóstico   Falta suporte, capacidade e transporte coletivo de pequeno porte. Leste Mobilidade 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

699 Diagnóstico   Carros estacionados nas vias. Diminuir a capacidade viária, faltam áreas para estacionar. Leste Mobilidade 

700 Diagnóstico   Calçadas: falta fiscalização para garantir calçadas com acessibilidade adequada. Leste Mobilidade 

953 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Calçadas com rampas, degraus de descontinuidades devem ser multadas. Leste Mobilidade 

1025 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Otimizar sincronização e melhorar timing dos semáforos das areas centrais de Campinas 
para maximizar acapacidade de fluxo das vias 

Leste Mobilidade 

1026 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Melhorar pontualidade, conforto (ar condicionado e assentos) em 100% dos Onibus e 
reduzir preço do passe urbano; - Melhorar a sinalização de trânsito e fiscalização de 
infrações; - Construir pontos de onibus que não bloqueiem o trafego durante a parada 
para embarque / desembarque; 

Leste Mobilidade 

1032 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

2-Determinar a última faixa da esquerda como ponto de ultrapassagem de motoqueiros. 
Seria uma regra de boa convivência. Em pinturas de faixas já estimar maior largura para a 
faixa da esquerda. Trafegar em outras faixas implica em obedecer as regras de 
ultrapassagem. 

Leste Mobilidade 

1046 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Incentivo fiscal para carros elétricos, bicicletas e bicicletas motorizadas. Campanhas de 
educação de transito para ciclistas e motoristas. 

Leste Mobilidade 

188 Escuta Inicial   
Sugere expansão urbana, em especial na área rural próximo à estrada Campinas – Mogi-
Mirim. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

190 Escuta Inicial   Atenção as áreas rurais da cidade, que devem ser preservadas. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

343 Escuta Inicial   Necessidade de se pensar em usos mistos.  Leste 
Ordenamento 
Territorial 

499 Diagnóstico   
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. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

501 Diagnóstico   Ocupação de loteamentos em área rural. Deve-se ocupar a área urbana. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

503 Diagnóstico   Nova legislação sobre habitação na APA (área urbana) diferenciada. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

506 Diagnóstico   Não expandir o perímetro urbano na APA Leste 
Ordenamento 
Territorial 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

508 Diagnóstico   Na área urbana existente falta HIS diferenciada para APA. Falta de uso misto para HIS. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

509 Diagnóstico   A região já esta saturada de bares noturnos. Deve-se inibir a expansão. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

521 Diagnóstico   
Flexibilização do perímetro urbano colocando em risco áreas de grande importância 
ambiental. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

525 Diagnóstico   Estimular a urbanização dos vazios urbanos e dificultar em áreas verdes. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

526 Diagnóstico   Estabelecer um C.A. mais baixo para a cidade. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

527 Diagnóstico   Revogar lei municipal que permite a incorporação de 30% da gleba em zona rural. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

529 Diagnóstico   Posto de saúde para a região Brandina/ Conceição. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

530 Diagnóstico   
Garantia do direito público à paisagem. Sugere limitações aos cercamentos e muros dos 
condominios fechados. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

531 Diagnóstico   Identificação/ preservação da paisagem significativa para identidade da cidade. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

536 Diagnóstico   Especulação imobiliária, não expansão da área urbana sobre a área rural. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

545 Diagnóstico   Existência de vazios urbanos que devem ser ocupados. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

547 Diagnóstico   Revitalização da área central. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

761 Diagnóstico   Expansão das áreas já urbanizadas para uso habitacional de interesse social. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

762 Diagnóstico   Delimitar as ZEIS dentro do perímetro urbano. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

764 Diagnóstico   Proibir privatização dos lugares públicos. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

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

Leste 
Ordenamento 
Territorial 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

774 Diagnóstico   Portarias e cercamentos devem ser menos agressivos e limitados para a cidade. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

861 Diagnóstico   Áreas que margeiam a APA devem ter limitações ainda mais rígidas de urbanização. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

908 Diagnóstico   Limitar a exploração na Rod. Dom Pedro. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

926 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

931 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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 ciclovias.  

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1092 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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 maneira mais 
lucrativa para os investidores e incorporadores. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1098 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Criação de zona voltada para lazer no entorno do Parque Portugal e da Praça Araltos da 
Paz, com incentivos para abertura de 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 policiamento a cada 100m, quiosques de lanches/música, tudo disponível 
das 17 às 22 horas diariamente, e continuamente, nos fins de semana 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1113 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1129 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

tendo em vista a existencia de zona rural entre o condominio Entreverdes, clube dos 
Médicos, entre outros, sugiro que esta região que há tempos nada produz pela escassez 
de mão de obra, bem como pelos furtos nas propriedades, passé a zona URBANA e com 
isso traga recursos a região. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

1138 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Áreas verdes para prática de atividades físicas nos bairros ou no agrupamento deles. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1139 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Não liberar novas ocupações sem garantir que a população local terá uma área para lazer 
e prática diária de atividade física: BEM ESTAR!!!!! 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1148 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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 uma demanda grande para muitos locais onde ainda e 
Z.03, porém a região já esta totalmente adaptada para comercio. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1150 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1151 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1152 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Ha muitos vazios urbanos na cidade: a prefeitura precisa agilizar e facilitar 
empreendimentos nestes espaços de forma organizada, respeitando a preservaçao do 
meio ambiente.... 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1153 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

...Sugiro o aproveitamento das areas internas ao Anel ViarioSP83 transformando-os. de 
rural para Urbano.Exemplo;espaços entre Jd Andorinhas,Tamoio, Carlos Lourenço ,onde 
ha Escolas Publicas ,postos de Saude, Transporte, Comercio em crescimentoe 
proximidade ao centro. EX..Area adjacente a R.Vicente D Ascenzo CEP 13101-257. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1162 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 
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1164 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Privilegiar a diversidade de usos do solo urbano, combater os vazios urbanos.  Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1165 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1673 
Site – Fase 
LUOS 

  
Mudar o perímetro, ampliar para que o zoneamento contenha a APA como ambiental, com 
maior restrição. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1674 
Site – Fase 
LUOS 

  Av. Mackenzie, urbanizar e alterar o perímetro urbano. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1675 
Site – Fase 
LUOS 

  
Estudar uma possível inclusão no perímetro urbano da Fazenda São Jose, por conta da 
realidade social e econômica, devida a dificuldade de produzir na região rural. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1676 
Site – Fase 
LUOS 

  
Inclusão de loteamentos rurais irregulares no perímetro urbano visto que a infraestrutura 
já chega ao local e os mesmos poderão contribuir com sua manutenção através do IPTU. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1677 
Site – Fase 
LUOS 

  
Possibilidade de alterar o perímetro urbano seguindo o alinhamento da divisa da APA de 
Campinas e também do córrego Atibaia que funciona como uma barreira natural muito 
próxima à infraestrutura. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1678 
Site – Fase 
LUOS 

  
Inclusão da área no perímetro urbano. Não ha vocação rural perto da rodovia. Classifica a 
região como zona mista. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1680 
Site – Fase 
LUOS 

  
Solicita que não ampliem o perímetro urbano na área da APA, mesmo com lei 33% (área 
rural) novos empreendimentos. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1682 
Site – Fase 
LUOS 

  Reativar o Centro de Convivência: polo cultural Leste 
Ordenamento 
Territorial 
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1718 
Oficina – 
Fase LUOS 

  

Mudança no enquadramento de UTR Chácara Samambaia e Fazenda Rosário para 
ZONA MISTA 1 - ZM1, visando classificar assim a região entre o anel viário Magalhães 
Teixeira e a rodovia Dom Pedro I, facultando aos proprietários das áreas da macrozona 8 
optar por destinação diferente da rural para desenvolvimento socioeconômico. Os 
proprietários se comprometem a buscar empreendimentos enquadrados nas 
classificações: CATEGORIA DE USO: MISTOCONTROLE DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS: IMPACTO Não SIGNIFICATIVO OU DE BAIXO IMPACTOS e persistir o 
zoneamento como rural, as invasões, já iminentes, se concretizarão, e o custo para o 
poder publico será muito maior. Valinhos já decidiu e permitiu a urbanização. Basta ver a 
qualidade das moradias para ver que a decisão foi acertada. Campinas não quer 
conurbação nessa região, mas corre o risco de pagar caro financeiramente e socialmente 
caso haja invasões e ocupações irregulares. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1719 
Oficina – 
Fase LUOS 

  

Prezados,Venho mostrar minha indignação pela não alteração de zoneamento do bairro 
Chácaras Samambaia de zona rural para zona mista. A área esta cada vez mais 
degradada e cheia de invasões. Estaremos diante de um novo Monte Cristo ou Oziel se 
nada for feito. A área limítrofe de Valinhos esta preservada e urbanizada por já ser 
considerada zona urbana. Favor, estudarem o caso pois o assunto e grave. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1720 
Oficina – 
Fase LUOS 

  

Atualmente o prefeito sancionou o decreto de aprovação do loteamento da Fazenda Santa 
Paula e transformando a área vizinha ao Haras São Miguel Arcanjo em urbana. Além 
disso e um pleito da própria prefeitura em ampliar a área do CIATEC, desta forma o Haras 
em questão ficara ainda mais pressionado pela ocupação urbana.Atualmente, a área 
encontra-se subutilizada. Muito se da pela inviabilidade financeira de se produzir naquela 
terra. Não se consegue Mao de obra para trabalhar, e tudo o que nela se produziu, sofria 
ataques de furto e vandalismo. Ao migrar para a pecuária, furtos e roubos ficaram ainda 
mais evidentes. A atividade equestre na região sofreu forte êxodo a partir dos anos 80, 
quando a crise econômica da época redesenhou o mercado de cavalos e suas atividades. 
Sugerimos para que a propriedade Haras São Miguel Arcanjo seja incorporada em 
perímetro urbano de Campinas, via Plano Diretor que será aprovado em 2016. Portanto 
para a LUOS necessitamos de um zoneamento específico. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

199 Escuta Inicial   
A cidade está crescendo de forma desordenada, piorando a qualidade de vida das 
pessoas. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

326 Escuta Inicial   
Alagamentos e problemas na limpeza do córrego no entorno da Av. Comendador Pompeu 
de Camargo. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

327 Escuta Inicial   
Os condomínios que estão surgindo causam impactos na região, uma vez que não há 
equipamentos suficientes para todos.  

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

328 Escuta Inicial   
Solicita atenção à saúde, educação, recreação e mobilidade urbana na região. Cita a 
epidemia de dengue. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

330 Escuta Inicial   Alagamento no entorno da Av. Comendador Pompeu de Camargo. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

331 Escuta Inicial   Cita o Parque Ecológico e a ausência de áreas de lazer na região. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

348 Escuta Inicial   Há especulação imobiliária e diversas fazendas a espera de loteamento. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

350 Escuta Inicial   

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. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

356 Escuta Inicial   Não tem lugar para as crianças brincarem.  Leste 
Ordenamento 
Territorial 

498 Diagnóstico   Loteamentos impróprio precisam ser impedidos. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

505 Diagnóstico   Área urbana existente Leste 
Ordenamento 
Territorial 

511 Diagnóstico   Faltam creches em período integral na região. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

512 Diagnóstico   As escolas precisam de melhorias e do programa do escola- família. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

515 Diagnóstico   Faltam comércios e serviços próximos às residências. Leste 
Ordenamento 
Territorial 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

516 Diagnóstico   Degradação da região - empreendimentos habitacionais. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

517 Diagnóstico   Faltam postos de saúde em Sousas e Joaquim Egídio. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

518 Diagnóstico   Faltam profissionais nas escolas e creches e faltam equipamentos de lazer. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

523 Diagnóstico   Parcelamentos irregulares da zona rural - falta fiscalização. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

534 Diagnóstico   Não há controle da expansão urbana. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

535 Diagnóstico   Falta fiscalização por parte da PMC para parcelamento irregular do solo. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

542 Diagnóstico   Conflito de usos: zona residencial X zona comercial na região do Taquaral e Sta. Cândida. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

544 Diagnóstico   Áreas urbanas isoladas. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

546 Diagnóstico   Abandono das áreas pertencentes a linha férrea. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

706 Diagnóstico   Grandes empreendimentos que geram muito tráfego (PGT). Leste 
Ordenamento 
Territorial 

849 Diagnóstico   Não há tratamento de esgoto. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

850 Diagnóstico   Falta saneamento básico no Jd. Conceição e no Pq. Imperador. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

851 Diagnóstico   Conjuntos da COHAB não tem saneamento básico. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

866 Diagnóstico   Perspectiva de 100% do tratamento do esgoto na região. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

905 Diagnóstico   Cultivo orgânico. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

922 Diagnóstico   
Muitos loteamentos públicos são fechados arbitrariamente e continuam se valendo de 
recursos públicos. Exemplo: San Conrado.  

Leste 
Ordenamento 
Territorial 
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1104 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

O principal conflito é a influência nefasta da especulação imobiliária verticalizadora sobre 
ocupantes da coisa pública e seus planejadores, muitas vezes de forma corruptora, que 
fazem a Municipalidade desconsiderar os legítimos pleitos da população em prol da 
maximização do lucro econômico, copiando o DESplanejamento do "modelo de 
urbanização" adensador e verticalizador de SP capital, SEM compromisso com a 
imposição de limites que garantam Sustentabilidade e qualidade de vida p/ a população. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

336 Escuta Inicial   Menciona ausência de postos de saúde. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

359 Escuta Inicial   
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. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

522 Diagnóstico   Tipologias para diferentes faixas de renda. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

537 Diagnóstico   Paisagístico. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

538 Diagnóstico   Patrimônio natural e cultural. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

543 Diagnóstico   Desvirtuamento das permissões em áreas públicas/ puxadinhos. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

862 Diagnóstico   Fiscalização rígida no despejo de resíduos com multas progressivas. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1096 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Tornar quarteirões com zoneamento único. Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1097 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Verificar ruas e bairros "descaracterizados" de forma a permitir outros usos... Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1128 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Tenho um terreno em uma área assim, comprado há 2 décadas com projeto vertical. O 
zoneamento foi alterado para residencial familiar e tanto a gleba quanto seu entorno estão 
paralisados até hoje. Uma simples visita ao local pode mostrar que a topografia do terreno 
inviabiliza a construção de casas. Prédios, entretanto, teriam suas garagens facilitadas 
pelo desnível. Toa a região seria beneficiada. Peço-lhes que revejam esse zoneamento. O 
imóvel é do quarteirão 02612 lote 002-Mod. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

1143 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 
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1157 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Bairro Chácara Primavera deverá se manter como está, com as restrições de ocupação e 
zoneamento existentes, sem alteração. 

Leste 
Ordenamento 
Territorial 

928 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Aumento do policiamento e da iluminação, além de extensão do horário de funcionamento 
do Parque Portugal, em sinergia com a criação da zona voltada ao lazer no seu entorno 
(vide sugestão sobre criação de zona voltada ao lazer, no tema "Ordenamento Territorial", 
que criará oportunidades econômicas na região, com potencial aumento de arrecadação, 
mesmo com a criação de incentivos fiscais. Com mais policiamento e iluminação, haverá 
movimento e consumo, criando-se uma alternativa de lazer 

Leste Outros 

325 Escuta Inicial   Maior investimentos na área da saúde.  Leste Outros 

352 Escuta Inicial   
Entupimento de boeiros acarretam alagamentos, destacando a necessidade de limpeza 
dos mesmo. 

Leste Outros 

355 Escuta Inicial   
Falta sinalização viária. Na frente do parque não há lombada, a rua é sem saída e não 
tem nada.  

Leste Outros 

500 Diagnóstico   Plano de manejo APA, controle de despejo. Leste Outros 

513 Diagnóstico   Falta de pavimentação nas estradas rurais. Leste Outros 

528 Diagnóstico   Pavimentação da Camp 127, conforme lei da APA. Leste Outros 

532 Diagnóstico   Falta pavimentação de via de acesso à Valinhos. Leste Outros 

1125 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Retirada da classificação de Zona Centralizadora 2 para a porção do Centro Experimental 
Central do Instituto Agronômico limitada pela Avenida Theodureto de Almeida Camargo, 
Rodovia Zeferino Vaz e ruas dos Nhambiquaras e Quintino de Paula Maudonet, por tratar-
se de área pública de instituto de pesquisa científica e tecnológica estadual, sujeita a 
proteção e restrição constitucional, e não área de propriedade privada. 

Leste Outros 

1160 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Leste Outros 

329 Escuta Inicial   Problema de exclusão social Leste Outros - PD 

340 Escuta Inicial   Sugere que a revisão do Plano Diretor seja realizada a cada 5 anos. Leste Outros - PD 

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

Leste Outros - PD 

1093 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Produção de concursos de projeto de arquitetura e urbanismo para idéias de ocupação e 
redistribuição da cidade, como meio participativo de coleta de informações para o 
desenvolvimento de planos estratégicos. 

Leste Outros - PD 



 

Prefeitura Municipal de Campinas 

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo  
 

versão para reuniões de devolutivas - maio/2017                                                                                                                                                                                                                                                                      21 

 

Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

1141 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Sugestão é para que a equipe do PD dê condições aos moradores opinarem sobre seu 
local de moradia. 

Leste Outros - PD 

1142 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Leste Outros - PD 

197 Escuta Inicial   Os planos diretores não saem do papel. Solicita enfoque na habitação. Leste Outros - PD 

334 Escuta Inicial   
Reclama que a Prefeitura não está ouvindo os pleitos da população, não responde 
questionamentos das associações de moradores.  

Leste Outros - PD 

344 Escuta Inicial   
Falta de objetividade nas propostas e estudos da Prefeitura e questionamento de como a 
população pode contribuir com o  Plano Diretor.  

Leste Outros - PD 

944 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Não adianta colocarem alguns funcionários para receber as reclamações do povo, acho 
que quando elito o Sr. Prefeito ja sabe as prioridades é só ele abrir os olhos e agir como 
manda a biblia, amar uns aos outros como eu vos amei. Nada mais a declarar 

Leste Outros - PD 

345 Escuta Inicial   
Pergunta o que ocorreu com as propostas levantadas nas Oficinas realizadas para o 
plano da Macrozona 3.  

Leste Outros - PD 

 


