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REGIÃO NORTE - 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 

886 Diagnóstico   Economia familiar. Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

887 Diagnóstico   Incentivo e suporte à agricultura familiar. Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

888 Diagnóstico   Incentivos à produção rural do município. Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

889 Diagnóstico   Incentivo a pequenas empresas de base tecnológica. Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

890 Diagnóstico   Estimular a agricultura familiar. Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

891 Diagnóstico   Preservar área rural com incentivos no turismo rural/ agrícola. Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

895 Diagnóstico   Compensação rural financeira para produtores. Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

934 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Priorizar a manutenção e melhoria dos recursos naturais e humanos disponíveis e 
propiciar formas de seu incremento para que de fato ocorra um desenvolvimento 
sustentável de longo prazo. Através de elaboração de um plano de revitalização das APAs 
e conversão agroecológica das áreas rurais do município, com a ação conjunta das 
Universidades e instituições de pesquisa da região. 

Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

979 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Oferecer treinamentos e auxilio à instalação de cooperativas em locais menos 
favorecidos. 

Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

1101 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

1109 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  legalizar a area permitindo alvara uso a elas Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

1119 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
No caso de Barão Geraldo seria a criação do parque na área da Fazenda Rio das Pedras. 
- Gostaria que fosse preservada a área rural existente com a aplicação de políticas de 
agricultura familiar ( criações e hortifruti) e a criação de parques nas áreas mais nobres. 

Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

892 Diagnóstico   Atividade floricultura com problemas de incentivo. Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

893 Diagnóstico   Falta de incentivo do poder público para pequenas e micro empresas. Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

894 Diagnóstico   Falta de incentivo à agricultura familiar e a produção orgânica. Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

929 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Criar linhas de créditos como o banco da Índia que permite aos pequenos empresários a 
levar adiante seus negócios. Com uma linha de crédito de até 2.000,00, as pessoas 
poderiam começar seus próprios negócios. 

Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

466 Diagnóstico   Apoio, acessibilidade e estímulo a cultura em Barão Geraldo. Norte 
Desenvolvimento 
Econômico 

71 Escuta Inicial   
Recomenda a transferência da população moradora de áreas de risco na mesma região 
em que residem as famílias a serem deslocadas. 

Norte Habitação 

245 Escuta Inicial   Destinar vazios em áreas urbanas à moradia de baixa renda. Norte Habitação 
254 Escuta Inicial   Equacionar áreas de risco das áreas próximas à Fepasa. Norte Habitação 

257 Escuta Inicial   Solicita a  indicação de ZEIS na região. Norte Habitação 

742 Diagnóstico   Instituição de ZEIS. Norte Habitação 

748 Diagnóstico   Moradia popular em Barão Geraldo. Norte Habitação 

749 Diagnóstico   Novos empreedimentos com previsão de EHIS. Norte Habitação 

750 Diagnóstico   Identificação de áreas para habitação popular em Barão Geraldo. Norte Habitação 

756 Diagnóstico   Faltam ZEIS em toda a cidade, elas devem ser pontuadas por toda ela. Norte Habitação 

758 Diagnóstico   Cota solidária. Norte Habitação 

1173 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Áreas para construir habitações de interesse social. Norte Habitação 

65 Escuta Inicial   É necessária a promoção da regularização fundiária de moradias. Norte Habitação 

739 Diagnóstico   Ausência de área para moradia popular e de baixa renda. Norte Habitação 

741 Diagnóstico   Invasão no Rio das Pedras. Norte Habitação 

743 Diagnóstico   Regularização fundiária. Norte Habitação 

753 Diagnóstico   Falta Habitação de Interesse Social (HIS). Norte Habitação 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

757 Diagnóstico   Invasões nos leitos férreos com risco à integridade física dos moradores. Norte Habitação 

945 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  planejamento efetivo na sustentabilidade Norte Habitação 

72 Escuta Inicial   
O acesso ao programa minha casa minha vida, através de sorteio, não leva em conta a 
necessidade dos moradores permanecerem próximos as suas casas. 

Norte Habitação 

73 Escuta Inicial   
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. 

Norte Habitação 

479 Diagnóstico   Não verticalização, máximo de 3 a 4 andares. Norte Habitação 

740 Diagnóstico   Moradia de estudantes, problema legislação. Norte Habitação 

747 Diagnóstico   Regulamentar as moradias estudantis. Norte Habitação 

751 Diagnóstico   Comércio e república de estudantes irregulares: festas e barulho. Norte Habitação 

754 Diagnóstico   
Intervenção do poder público para controle e contenção de invasões principalmente em 
áreas de APA. 

Norte Habitação 

755 Diagnóstico   Regularização das kitnets. Norte Habitação 

952 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

66 Escuta Inicial   
É necessário considerar que a região faz divisa com duas outras cidades (Hortolândia e 
Sumaré). 

Norte 
Inserção 
Metropolitana 

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

Norte 
Inserção 
metropolitana 

919 Diagnóstico   Hospital metropolitano na região Norte. Norte 
Inserção 
Metropolitana 

958 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Avaliação de outros meios de transporte interurbano (em especial o trem, aproveitando a 
malha já existente) 

Norte 
Inserção 
Metropolitana 

959 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Implementação de políticas regionais, como já existe em alguns casos (segurança pública 
por exemplo) 

Norte 
Inserção 
Metropolitana 

960 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Abertura de novas rotas de locomoção interurbanas Norte 
Inserção 
Metropolitana 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

247 Escuta Inicial   

Os equipamentos públicos do conjunto habitacional do Padre Anchieta foram projetados 
para atender a demanda das moradias do empreendimento, mas hoje acabam por 
atender também bairros e  municípios vizinhos, o que acarreta no atendimento precário 
das unidades de saúde (falta de medicamentos básicos e demora para atendimento 
médico). 

Norte 
Inserção 
Metropolitana 

920 Diagnóstico   Conurbação com Paulínia. Norte 
Inserção 
Metropolitana 

921 Diagnóstico   Conurbação com Hortolândia e Sumaré. Norte 
Inserção 
Metropolitana 

650 Diagnóstico   Frequência baixa dos ônibus intermunicipais. Norte 
Inserção 
metropolitana 

76 Escuta Inicial   Necessidade de elaboração de projetos de arborização. Norte Meio ambiente 

451 Diagnóstico   A região Norte mantinha um perfil ambiental. Norte Meio Ambiente 

817 Diagnóstico   Proteção do meio ambiente: da Av. Mackenzie passando por Barão Geraldo. Norte Meio Ambiente 

820 Diagnóstico   Parque de Barão Geraldo. Norte Meio Ambiente 

821 Diagnóstico   Parque linear Córrego Rio das Pedras. Norte Meio Ambiente 

822 Diagnóstico   Corredor ecológico. Norte Meio Ambiente 

823 Diagnóstico   Plano de preservação de áreas ambientais e nascentes. Norte Meio Ambiente 

824 Diagnóstico   Conexão das áreas verdes e corredores. Norte Meio Ambiente 
825 Diagnóstico   Parque da fazenda Rio das Pedras (metropolitano). Norte Meio Ambiente 

826 Diagnóstico   Preservação e continuidade da bacia Rio das Pedras. Norte Meio Ambiente 

827 Diagnóstico   Recuperação dos córregos e rios. Norte Meio Ambiente 

828 Diagnóstico   Criação qdo Parque Barão, na Fazenda Rio das Pedras. Norte Meio Ambiente 

830 Diagnóstico   Adequação ambiental de APP's rurais e urbanas. Norte Meio Ambiente 

831 Diagnóstico   Tratamento de resíduos urbanos, ETE e preservação da água pluvial. Norte Meio Ambiente 

832 Diagnóstico   Sistema de drenagem no entorno da mata Santa Genebra. Norte Meio Ambiente 

833 Diagnóstico   
Fazenda Rio das Pedras: ligação por corredor ecológico com a Mata Santa Genebra e 
outras propostas de criação "Parque Barão Geraldo". 

Norte Meio Ambiente 

834 Diagnóstico   
Ribeirão das Pedras: ciclovia e parque linear com conectividade ao longo do Ribeirão 
desde o Shopping Dom Pedro 

Norte Meio Ambiente 

835 Diagnóstico   Condomínio Santa Paula: impacto de tornar esta área urbana na área verde próxima. Norte Meio Ambiente 

836 Diagnóstico   Corredores verdes previstos na lei 9199/96, reforçar no Plano Diretor. Norte Meio Ambiente 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

837 Diagnóstico   
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, ... 

Norte Meio Ambiente 

841 Diagnóstico   Recuperação das APA's e APP's. Norte Meio Ambiente 

843 Diagnóstico   Possível corredos ecológico no Pq. Da Pedreira do Chapadão. Norte Meio Ambiente 

961 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

962 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Norte Meio Ambiente 

971 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Criação e manutenção, públicas, do parque de Barão Geraldo, onde se situa atualmente a 
fazenda Rio das Pedras. Reestudo e definição de novas áreas, segundo cada quarteirão 
ou bairro, de espaços verdes e de preservação. Cuidado e acompanhamento da saúde da 
vegetação arbórea (arvores em calçadas), a exemplo da prefeitura de Piracicaba e Esalq-
USP (uso de ultrassom para análise do interior e da segurança dos troncos). 

Norte Meio Ambiente 

978 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Criar um parque onde hoje é a fazenda Rio das Pedras Norte Meio Ambiente 

992 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Criar um parque na fazenda Rio das Pedras em Barão Geraldo. Norte Meio Ambiente 

993 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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 ecológico por onde passam animais silvestres 
ameaçados de extinção. como a sussuarana. Há uma petição com 23.000 assinaturas 
pela criação do parque. 

Norte Meio Ambiente 

995 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Manter as áreas da APA protegidas evitando a expansão urbana e especulação 
imobiliária. A Avenida ficaria apenas destinada a melhoria da circulação entre Campinas 
aos distritos de Sousas e Joaquim Egídio. 

Norte Meio Ambiente 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

1001 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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 

Norte Meio Ambiente 

1002 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

Norte Meio Ambiente 

1006 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Criação de áreas verdes tanto para preservação e estudo como para recreação Norte Meio Ambiente 

1007 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Norte Meio Ambiente 

1008 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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. 

Norte Meio Ambiente 

1009 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Norte Meio Ambiente 

1102 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Criar um parque na fazenda Rio das Pedras em Barão Geraldo. Norte Meio Ambiente 

1103 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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 ecológico por onde passam animais silvestres 
ameaçados de extinção. como a sussuarana. Há uma petição com 23.000 assinaturas 
pela criação do parque.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. 

Norte Meio Ambiente 

1117 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  No caso de Barão Geraldo seria a criação do parque na área da Fazenda Rio das Pedras. Norte Meio Ambiente 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

1122 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
A criação do Parque Rio das Pedras, necessitado apontada até em mais de um abaixo-
assinados pelos moradores do bairro de Barão Geraldo. A não utilização do espaço para 
formar condomínios 

Norte Meio Ambiente 

1691 
Site – Fase 
LUOS 

  Implantação do Pq. de Barão. Norte Meio Ambiente 

1692 
Site – Fase 
LUOS 

  
áreas de fragmentos naturais cometem como plano diretor como zoneamento 
extraordinário como ZEPAC's, por exemplo. 

Norte Meio Ambiente 

1693 
Site – Fase 
LUOS 

  
Na envoltória da Mata Santa Genebra permanece com zoneamento compatível com o que 
esta. Não quer correr o risco de que a lei de preservação seja alterada e perca a 
preservação. 

Norte Meio Ambiente 

1694 
Site – Fase 
LUOS 

  
Preservar a permeabilidade para evitar enchente na região da frutaria Bela Fruta como 
aconteceu quando implantado o Shopping Dom Pedro. 

Norte Meio Ambiente 

1695 
Site – Fase 
LUOS 

  Pq. Linear Ribeirão Rio das Pedras conforme Lei 9199/96 PLG BG. Norte Meio Ambiente 

1703 
Site – Fase 
LUOS 

  Rio das Pedras, ampliação do perímetro urbano, uso misto, criação do parque de Barão. Norte Meio Ambiente 

814 Diagnóstico   Mata Santa Genebra gradativamente reduzida. Norte Meio Ambiente 
818 Diagnóstico   Degradação dos córregos e rios, áreas de preservação ambiental. Norte Meio Ambiente 

819 Diagnóstico   Invasão no curso do córrego, APP e mata ciliar. Norte Meio Ambiente 

829 Diagnóstico   Falta conectividade entre áreas verdes. Norte Meio Ambiente 

842 Diagnóstico   Capivaras nos lagos do exército e da PUCC I. Norte Meio Ambiente 

464 Diagnóstico   Fiscalização e adequação às regras ambientais dos empreendimentos já estabelecidos. Norte Meio Ambiente 

815 Diagnóstico   Falta manutenção das árvores. Norte Meio Ambiente 

816 Diagnóstico   Aplicação do código florestal. Norte Meio Ambiente 

973 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Plantar árvores no balão do Castelo e em outras praças e avenidas da cidade .além de 
todos os bairros de campinas com árvores próprias para centros urbanos. 

Norte Meio Ambiente 

974 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Pedir ajuda para a Cati para produção dessas mudas e distribuí-las em postos de gasolina 
para a população. 

Norte Meio Ambiente 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

980 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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). 

Norte Meio Ambiente 

981 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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 

Norte Meio Ambiente 

996 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Instituir leis ou normas que se restrinja ou proíba a instalação das cornetas sonoras nos 
sistemas de segurança prediais, pois esses equipamentos disparam por qualquer motivo 
e sensibilidade. Já existem os alarmes nas centrais de monitoramento contratados. Coibir 
também o som altíssimo dos escapamentos das motocicletas, como já é com os do 
pancadão. 

Norte Meio Ambiente 

1004 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Ampliar o sistema de proteção aos animais, recolher efetivamente nossos animais das 
ruas e colocá-los em ambientes próprios, com pessoas qualificadas inclusive veterinários. 
Divulgar na mídia local: Jornais, TV, rádios, portal, etc... que estão para doação. 

Norte Meio Ambiente 

75 Escuta Inicial   
Necessidade de implantação de ciclovia no entorno do centro cultural e no distrito de 
Nova Aparecida,  

Norte Mobilidade 

77 Escuta Inicial   É importante a implantação de transporte ferroviário, através de VLT. Norte Mobilidade 

635 Diagnóstico   Ciclovias e não ciclofaixas. Norte Mobilidade 

637 Diagnóstico   Transporte público - não necessariamente alargar as vias. Norte Mobilidade 

638 Diagnóstico   Instituir a ciclovia em toda a região. Norte Mobilidade 

639 Diagnóstico   Metrô ou VLT - priorizar. Norte Mobilidade 

644 Diagnóstico   Implantar o plano de ciclovias. Norte Mobilidade 

645 Diagnóstico   Manter a ciclovia no leito carroçável e não sobre praças e calçadas. Norte Mobilidade 
646 Diagnóstico   Ciclovia de fato como modal de transporte. Norte Mobilidade 

647 Diagnóstico   Transporte de massas para a região. Norte Mobilidade 

648 Diagnóstico   Ciclovias Norte Mobilidade 

654 Diagnóstico   Acesso ao Aeroporto de Viracopos. Norte Mobilidade 

655 Diagnóstico   BRT: entre o terminal de Barão Geraldo e Terminal Central. Norte Mobilidade 

656 Diagnóstico   Ciclovias na Estrada da Rhodia, iluminadas. Norte Mobilidade 

657 Diagnóstico   Criar rede não concentrada na Estrada da Rhodia, não alargá-la. Norte Mobilidade 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

661 Diagnóstico   Transporte na área rural. Norte Mobilidade 

663 Diagnóstico   
Passagem sob a Rod. Dom Pedro. Se houver expansão deve ser com melhorias através 
de contrapartida. 

Norte Mobilidade 

664 Diagnóstico   Estudar proposta de acesso junto à Rod. Dom Pedro. Norte Mobilidade 

667 Diagnóstico   
FACAMP/ CIATEC II: melhorar o sistema viário. Sugere ligação da Av. Guilherme Campos 
até a estradinha do CIATEC. 

Norte Mobilidade 

668 Diagnóstico   
Novo trevo no acesso do Alphaville para ligação com a Av. Guilherme Campos pela 
PUCCAMP. 

Norte Mobilidade 

669 Diagnóstico   
Antigo leito do trem resgatar para mobilidade urbana com VLT para ligação e na medida 
do possível expandir estes traçados para inserção metropolitana. 

Norte Mobilidade 

673 Diagnóstico   Prever projeto de rótula em Barão Geraldo. Norte Mobilidade 
679 Diagnóstico   Falta de acesso ao Santa Cândida e ao Jd. Eulina. Norte Mobilidade 

1015 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Asfaltar as ruas que são itinerários de ônibus, principalmente a Rua Mirta Coluccini Porto, 
no Parque Rural Fazenda Santa Cândida. 

Norte Mobilidade 

1017 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Que seja repensada a mobilidade dos pedestres usuários (geralmente por ônibus) das 
rodovias que cortam o município, com a implantação sistemática de passarelas, seguras e 
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 econcessionárias 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). 

Norte Mobilidade 

1018 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

Norte Mobilidade 

1029 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Em mensagem anterior destaquei uma ciclofaixa em Barão Geraldo que tem uma das 
vias, a da Rua Manoel Antunes Novo na altura do número 668, apagada e invadida por 
carros. Enquanto que do lado oposto do canteiro, ainda aparece (Rua José Martins). Essa 
ciclofaixa foi desenhada pela Faculdade de Engenharia Civil da UNICAMP, mas faltou 
sinalizar e, agora sei, registrar!. Deveria ser reconstroida e sinalizada, colocando 
separadores para os carros não entrarem, e o restante até a Moradia Estudantil. 

Norte Mobilidade 

1043 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Utilizar com a máxima urgente dos dispositivos que a Lei nos permite e assegura. Norte Mobilidade 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

1047 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Norte Mobilidade 

1048 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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 

Norte Mobilidade 

1057 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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. 

Norte Mobilidade 

1058 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Norte Mobilidade 

1064 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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. 

Norte Mobilidade 

1069 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

1070 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

Norte Mobilidade 

1074 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Contratar equipes para levantamento das situações criticas das vias e principalmente das 
calçadas. Contratar empresas para efetuar reparos nas calçadas / passeios e enviar as 
contas das despesas aos proprietários atendidos. 

Norte Mobilidade 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

1075 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Moro na Rua Manoel Antunes Novo, em Barão Geraldo, que tem uma ciclofaixa apagada 
por falta de cuidados. Por falta de avisos mais destacados os carros tem sempre 
estacionado nela e apagado as marcações. Está em um canteiro arborizado, enquanto do 
outro lado a ciclofaixa continua ativa e muito utilizada, é caminho da Moradia 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. 

Norte Mobilidade 

1077 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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. 

Norte Mobilidade 

1078 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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. 

Norte Mobilidade 

1079 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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. 

Norte Mobilidade 

1081 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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 exemplo da própria SP-65 e rodovia Anhanguera; 

Norte Mobilidade 

1082 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Para favorecer o deslocamento, na região norte de Campinas: 2 - interligação, por ponte 
sobre o ribeirão Anhumas, entre a avenida Engenheiro Luiz 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 Estância Paraiso e 
Bosque das Palmeiras ao Centro Médico, Unicamp e PUCC - campus I 

Norte Mobilidade 

1083 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Fazer ciclovias (projetar e executar). Norte Mobilidade 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

1084 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Estimular a cultura de andar a pé e de bicicleta. Norte Mobilidade 

1099 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

Norte Mobilidade 

1136 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Para facilitar o transito na região do Ipaussurama, facilitando assim o acesso para o 
Campo Grande, realizar o acesso da Av. John Boyd Dunlop para a rodovia Bandeirantes.. 

Norte Mobilidade 

1158 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

1- ARRUMAR E APLAINAR TODAS AS CALÇADAS PARA O CIDADÃO ANDAR SEM 
TROPEÇOS. 2- APLAINAR O PISO DA PRAÇA "ÓPERA SALVADOR ROSA " PARA 
CAMINHADA EM SEU ENTORNO PARA IDOSOS E CRIANÇAS NÃO CAIREM. 3- 
INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA NO CENTRO DESSA PRAÇA, E NO PARQUINHO 
TRAZER AREIA DE PRAIA COM NOVOS BRINQUEDOS. 

Norte Mobilidade 

1159 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  1-CADA MORADOR APLAINAR SUA CALÇADA PARA O PEDETRE ANDAR SEM CAIR. Norte Mobilidade 

1172 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Ampliar e melhorar o transporte público. Norte Mobilidade 

1175 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Construir novas e melhores vias de acesso e circulação interna, ciclovias, passeios de 
pedestres. 

Norte Mobilidade 

1699 
Site – Fase 
LUOS 

  
O transito já e demasiado e complicado no pontilhão do Real Parque. Não pode haver 
maior adensamento e é preciso construir novas saídas. 

Norte Mobilidade 

1704 
Site – Fase 
LUOS 

  Ligação da Rod. Zeferino Vaz a Estrada da Rhodia. Norte Mobilidade 

1060 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Se realmente formos ter um transporte coletivo em canaletas especificas, que não precisa 
ser somente o BRT, que ele seja alimentado por diversos meios. As cooperativas que 
operam em várias linhas usam micro-onibus e isso possibilitou alterações de trajeto 
nestas linhas aproximando mais o transporte de onibus das pessoas em diversos bairros 
da cidade. É muito estranho que ninguem fala disso. 

Norte Mobilidade 

259 Escuta Inicial   
A limpeza e o transporte da região ocorrem até o Padre Anchieta, não chegando até 
outras regiões. 

Norte Mobilidade 

642 Diagnóstico   Precariedade do sistema de transporte no Village e no Vale das Garças. Norte Mobilidade 

643 Diagnóstico   Precariedade no sistema de transporte no Amarais. Norte Mobilidade 

649 Diagnóstico   Transporte coletivo escasso. Norte Mobilidade 

651 Diagnóstico   Calçadas ruins no Centro de Barão Geraldo. Norte Mobilidade 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

652 Diagnóstico   Acesso ruim a distrito e conectividade entre os bairros e outras regiões. Norte Mobilidade 

653 Diagnóstico   Transporte entre urbano e rural é ruim. Norte Mobilidade 

659 Diagnóstico   Falta transporte no Village, com pavimentação precária. Norte Mobilidade 

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

Norte Mobilidade 

662 Diagnóstico   O estacionamento do Real Parque congestiona o acesso. Norte Mobilidade 

665 Diagnóstico   Lotação de ômibus em horários de pico com frequência muito baixa. Norte Mobilidade 

666 Diagnóstico   Potencial para ciclovia em toda a região de Barão Geraldo. Norte Mobilidade 

670 Diagnóstico   Falta de passadiços e/ ou calçadas. Por exemplo na Estrada da Rhodia. Norte Mobilidade 

672 Diagnóstico   Problema de trânsito no centro de Barão Geraldo. Norte Mobilidade 

674 Diagnóstico   Faltam espaços para os pedestres que disputam com o trânsito de veículos. Norte Mobilidade 

675 Diagnóstico   Faltam calçadas no Centro de Barão Geraldo. Norte Mobilidade 

676 Diagnóstico   Pontos de ônibus em péssima condição e com ausência de abrigo. Norte Mobilidade 

677 Diagnóstico   Falta alternativa de modais públicos para Barão Geraldo (UNICAMP). Norte Mobilidade 
678 Diagnóstico   Faltam ciclovias. Norte Mobilidade 

1071 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Implantar o googlemaps como fonte de acesso às rotas de ônibus Norte Mobilidade 

1068 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Implementação do ar-condicionado nos ônibus (em especial nas linhas mais usadas, da 
periferia como Zona Oeste e Sul) 

Norte Mobilidade 

64 Escuta Inicial   Há trânsito intenso para chegar até sua empresa, situada próximo a Rodovia. Norte Mobilidade 

634 Diagnóstico   Adequar as vias, calçadas, ciclovias e asfaltamentos. Norte Mobilidade 

671 Diagnóstico   Recuperar ciclofaixa. Norte Mobilidade 

1076 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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 calor. 
Mas há muitos outros pontos, sendo que a Renovias nega ser obrigação contratual dela 

Norte Mobilidade 

1085 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Diminuir o limite de velocidade dos carros. Norte Mobilidade 
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63 Escuta Inicial   
Necessidade de estudo dos impacto de empreendimentos a serem implantados na 
cidade.  

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

67 Escuta Inicial   
É importante que haja definição dos equipamentos previstos nos T.A.C.s conjuntamente 
com os moradores. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

68 Escuta Inicial   
Explicita a necessidade de definição das contrapartidas exigidas para instalação de 
grandes empreendimentos em conjunto com a população. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

69 Escuta Inicial   
É necessária a  consulta à população na implantação de grandes empreendimentos, 
principalmente face aos impactos no trânsito. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

246 Escuta Inicial   
Prever áreas para moradia próximo às indústrias e demanda por negociação de áreas 
ocupadas entre a Prefeitura e os respectivos proprietários. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

440 Diagnóstico   Construção de posto de saúde. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

441 Diagnóstico   Centro cultural e de esportes no Village e no Centro de Barão Geraldo. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

443 Diagnóstico   Manutenção do perímetro urbano no Village/ Tozan. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

444 Diagnóstico   Normatização de contrapartida/ participação popular. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

447 Diagnóstico   Não verticalizar Barão Geraldo. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

448 Diagnóstico   Necessidade de trabalhar e morar próximos. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

449 Diagnóstico   Divisas conforme referências Barão Geraldo. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

450 Diagnóstico   Village e Vale das Garças: manutenção das áreas rurais, não alterar o perímetro. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

453 Diagnóstico   Mais espaços de comércio para a população. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

454 Diagnóstico   Ampliação do perímetro na região dos Amarais para mais moradias. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

457 Diagnóstico   Não expandir o perímetro urbano. Norte 
Ordenamento 
Territorial 
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459 Diagnóstico   Evitar a conurbação urbana. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

463 Diagnóstico   
Que o ordenamento relacionado ao adensamento ou empreendimento tenha um estudo 
de impacto que contemple: água, lixo, trânsito, saúde urbana. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

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

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

468 Diagnóstico   Bosque e alto da Cidade Universitária falta de creche. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

470 Diagnóstico   
Cinturão de segurança da Estrada da Rhodia, para evitar adensamento próximo ao pólo 
petroquímico por riscos. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

471 Diagnóstico   Atacadão: equipamentos públicos e mais investimentos. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

473 Diagnóstico   Loteamento Eudóxia fora do Perímetro Urbano - precisa de regularização. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

478 Diagnóstico   Loteamento em frente ao Shopping Dom Pedro, preservação das áreas rurais. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

483 Diagnóstico   A região precisa de novos postos de saúde. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

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

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

486 Diagnóstico   Necessidade de equipamentos de educação: creches. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

489 Diagnóstico   Núcleos urbanos aprovados fora do Perímetro Urbano (Estância Paraíso e S. Eudóxia Norte 
Ordenamento 
Territorial 

490 Diagnóstico   Análise do aumento, ou não,  do Perímetro Urbano, precisa ser revisado. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

496 Diagnóstico   Aproveitar o prédio do IBC para uso cultural. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

497 Diagnóstico   FEPASA e Estação Guanabara para uso cultural. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

640 Diagnóstico   Padronização das calçadas. Norte 
Ordenamento 
Territorial 
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838 Diagnóstico   ... Manter rural Fazenda Rio das Pedras e lado esquerdo da Mata Santa Genebra. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1036 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1091 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Incentivar as empresas a procurar funcionários no seu entorno. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1094 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Manter a restrição da construção de edifícios de mais de 02 pavimentos no distrito de 
Barão Geraldo como forma de manter a qualidade de vida no distrito, evitar 
congestionamentos e saturação do aparato público e preservar o patrimônio cultural do 
distrito. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1095 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Pelos mesmos motivos, conter a expansão horizontal da área urbana, especialmente 
mantendo a fazenda Rio das Pedras como área rural ou transformando-a em espaço 
público (como parque, pex). 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1106 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Realinhar a ocupação do solo, dando prioridade à democratização do espaço urbano Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1107 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Diminuir a segregação entre pobres e ricos, mesclando moradias populares em bairros de 
classe alta, a exemplo do que se tem feito na cidade de São Paulo 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1108 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Distribuir melhor obras de cultura, lazer e esporte nos bairros periféricos. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1110 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Planejar a distribuição ordenada quanto cada atividade comercial ou industrial, visando 
atender crescimento urbano mais ordenado junto com todos tipos de moradias, e as 
características de cada especialidade, através das leis de parcelamento de uso e de 
ocupação do solo. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1114 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Uma nova estrutura administrativa para o Planejamento Urbano e Rural. Norte 
Ordenamento 
Territorial 
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1115 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Caso os estudos em andamento necessitarem de analises de divisões territoriais, que não 
sejam somente as ambientais, as de drenagem (bacias), as de semelhança fisica . É 
fundamental que se leve em consideração a relação socio-espacial das pessoas que 
habitam esses locais. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1116 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1118 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
No caso de Barão Geraldo seria a criação do parque na área da Fazenda Rio das Pedras. 
- Moro em Barão Geraldo há 40 anos e não gostaria que fosse ampliada a área urbana. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1123 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  A não alteração do perímetro urbano de Barão Geraldo. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1131 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Minha sugestão pontual é vetar qualquer tentativa de urbanizar área de preservação 
ambiental como a fazenda rio das pedras (que além disso tem imóveis protegidos pelo 
patrimônio arquitetônico). Isso acarretaria um êxodo sem precedentes nos moradores do 
distrito que valorizam acima do tudo a qualidade de vida. Converso com diversos 
moradores e todos estão preocupados com isto e são contra a urbanização. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1133 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
A urbanização deve acontecer do centro para a periferia e não o contrário! Ainda tem 
muita área central para ser explorada! 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1135 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  NÃO precisamos aumentar perímetro urbano! Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1137 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
A área interna ao Anel Viário - Magalhães Teixeira (SP-83), deve ser urbana. Existe uma 
parte no CEP 13101-257, que ainda é Rural. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1169 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Fixar os estudantes e trabalhadores perto de seus centros de atividade, Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1170 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Estabelecer o uso misto na área. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1174 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Ampliação de serviços urbanos locais. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1176 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Conservar e expandir as áreas verdes e espaços de convívio. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1177 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 
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1697 
Site – Fase 
LUOS 

  
Incluir a área como macrozona periurbana seguindo os parâmetros do Village e do Vale 
das Garças. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1698 
Site – Fase 
LUOS 

  Preservar o Santa Eudóxia como Zona Rural. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1700 
Site – Fase 
LUOS 

  
área rural que não consegue vingar plantações por causa de roubos, solicita a inclusão no 
perímetro urbano, vizinho a área urbana de Paulínia. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1701 
Site – Fase 
LUOS 

  Solicitação de inclusão no perímetro urbano. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1702 
Site – Fase 
LUOS 

  Rio das Pedras, ampliação do perímetro urbano, uso misto, criação do parque de Barão. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1705 
Site – Fase 
LUOS 

  Ampliação do Perímetro Urbano para área indicada. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1706 
Site – Fase 
LUOS 

  
Extensão do perímetro urbano por falta de manutenção da área rural entre o perímetro e o 
córrego. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

70 Escuta Inicial   
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. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

248 Escuta Inicial   Há grande número de imóveis pichados na área central. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

252 Escuta Inicial   É necessária a construção de um posto de saúde. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

256 Escuta Inicial   Os equipamentos de saúde e educação são insuficientes.  Norte 
Ordenamento 
Territorial 

442 Diagnóstico   Insuficiência de equipamentos públicos. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

460 Diagnóstico   Falta de infraestrutura urbana na região da Fazenda Tozan. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

472 Diagnóstico   Posto de saúde escasso em Barão Geraldo, entrada rebaixada com problemas de odores. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

480 Diagnóstico   Falta segurança na área rural. Norte 
Ordenamento 
Territorial 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

481 Diagnóstico   Centro de saúde não atende a demanda. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

482 Diagnóstico   Oposto de saúde precisa ser ampliado. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

484 Diagnóstico   Faltam parques e praças (lazer e esporte). Norte 
Ordenamento 
Territorial 

493 Diagnóstico   Área isolada (Village, Vale das Garças). Norte 
Ordenamento 
Territorial 

641 Diagnóstico   Faltam calçadas no Village. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

658 Diagnóstico   
Impermeabilização: gerará mais alagamentos na Reserva Dom Pedro e na Estrada da 
Rhodia próximo ao Barão do Café. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

746 Diagnóstico   10 mil estudantes é problemático. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

752 Diagnóstico   Piracambaia na área rural com processo na justiça para resolução. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

809 Diagnóstico   Inundações constantes devido a ocupação desordenada. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

839 Diagnóstico   Falta esgoto nas casas. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

840 Diagnóstico   Alagamentos no Rio das Pedras e no Rib. Anhumas. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

896 Diagnóstico   Falta estímulo ao produtor rural. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

897 Diagnóstico   Falta incentivo ao assentamento rural para fomentar a ecônomia produtiva rural. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

898 Diagnóstico   Falta incentivo à agricultura familiar. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1696 
Site – Fase 
LUOS 

  
Questiona a situação do bolsão Solar Campinas que e área rural com infraestrutura 
urbana. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

456 Diagnóstico   Limite de 3 pavimentos. Norte 
Ordenamento 
Territorial 
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465 Diagnóstico   Verticalização com critério de localização e gabarito. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

255 Escuta Inicial   É necessária a construção de um posto de saúde na região. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

439 Diagnóstico   Não tem lixeira. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

445 Diagnóstico   Adensamento na utilização dos equipamentos públicos municipais. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

452 Diagnóstico   Falta iluminação. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

458 Diagnóstico   Regulamentação de estacionamentos. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

462 Diagnóstico   Fiscalização da ocupação urbana em zona rural. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

469 Diagnóstico   
Jd. América e Jd. Independência: praças bem cuidadas, mas sem equipamentos para 
idiosos e iluminação. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

474 Diagnóstico   Sagae Formaturas: eventos noturnos, têm permissão? Norte 
Ordenamento 
Territorial 

475 Diagnóstico   Praças da Região Norte: manutenção, mobiliário público, calçadas, iluminação. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

476 Diagnóstico   Comércios clandestinos, sem fiscalização da ANVISA, que têm criadouros da dengue. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

477 Diagnóstico   O bombeiro considera o urbano como prioridade e não atende - como deveria - o rural. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

487 Diagnóstico   Regular a implantação de novos condomínios em Barão Geraldo. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

495 Diagnóstico   Ruas sem pavimento no Village. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

744 Diagnóstico   Moradia estudantil próximo às universidades. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

745 Diagnóstico   Regulamentação da situação atual dos imóveis de moradia estudantil. Norte 
Ordenamento 
Territorial 
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810 Diagnóstico   Coleta de água pluvial. Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1121 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

As alterações de zoneamento quanto ao uso e ocupação do solo, não devem ser 
prejudiciais. As alterações devem priorizar o crescimento do município proporcionando 
condições para que os empresários, geradores de empregos e impostos não sejam 
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. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1166 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
estrada velha de indaiatuba zoneamento para as empresas que estão la a mais de 30 
anos. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1168 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Construção de moradias estudantis pelo Estado Norte 
Ordenamento 
Territorial 

1171 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Retirar as restrições para construção de habitações coletivas e substitui-las por exigências 
de habitabilidade, salubridade, segurança. 

Norte 
Ordenamento 
Territorial 

491 Diagnóstico   Industrias implantadas (zoneamento não permite) Z3 Barão Geraldo e Santa Cândida Norte Outros 

74 Escuta Inicial   
Reclama das rachaduras de casas provocadas pela construção realizada pela empresa 
Gevisa. 

Norte Outros 

244 Escuta Inicial   Acessos e lombadas mal sinalizados e problemas nas bocas de lobo e asfalto. Norte Outros 

249 Escuta Inicial   
A situação do esporte na cidade regrediu em relação ao passado (falta de programas de 
atividades esportivas para a terceira idade nas praças). 

Norte Outros 

251 Escuta Inicial   Solicita informação quanto a projeto de pavimentação e saneamento no Village Guará. Norte Outros 

253 Escuta Inicial   Solicita a colocação de equipamentos de esporte para a terceira idade nas praças. Norte Outros 

258 Escuta Inicial   As áreas da região necessitam de maior cuidado, pois estão com muito mato. Norte Outros 

260 Escuta Inicial   Reclama da existência de mato muito alto próximo a empresa Adere.  Norte Outros 

446 Diagnóstico   Asfalto precário que precisa ser melhorado. Norte Outros 
488 Diagnóstico   Faltam vias pavimentadas no Santa Cândida. Norte Outros 

492 Diagnóstico   Usos irregulares, industrias implantadas em Z4. Zolandia Norte Outros 

494 Diagnóstico   Faltam vias pavimentadas no Santa Cândida. Norte Outros 

939 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Norte Outros 
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956 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Fundar "vilas de idosos" em áreas do município, contando com minihabitações com total 
acessibilidade para pessoas que consigam viver individualmente, mas sob a 
responsabilidade de grupos multidisciplinares compostos por médicos clínicos-geriatras, 
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros. Em cada "vila" haveria 
um centro interno onde a equipe acima teria profissionais de plantão para atender os 
habitantes idosos dessa "vila". 

Norte Outros 

972 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
HA MUITA FALTA DE COMUNICAÇÃO E ENTROSAMENTO ENTRE AS DIVERSAS 
SECRETARIAS 

Norte Outros 

997 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

SERÁ MUITO UTIL CRIAR-SE UM CANAL DIRETO PARA QUE A POPULAÇÃO POSSA 
FAZER RECLAMAÇÕES SUGESTOES E CRITICAS, ATRAVES DE UM 
CREDENCIAMENTO ESPECIFICO PARA CADA CIDADÃO INTERESSADO EM 
COLABORAR E ASSIM ESSE CIDADÃO PODERA TER ACESSO DIRETO JUNTO AOS 
DIVERSOS SERVIÇOS DA PMC, SEM TER QUE PASSAR POR BUROCRACIAS,COMO 
O 156, POR EX, E ASSIM AGILIZAR SUAS INFORMAÇÕES 

Norte Outros 

1100 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

Norte Outros 

250 Escuta Inicial   A desigualdade social deve ser enfrentada através do Plano Diretor. Norte Outros - PD 

455 Diagnóstico   O Plano Diretor deve estabelecer os parâmetros para o EIV. Norte Outros - PD 

461 Diagnóstico   Diferenciar dentro do P.U. áreas não ocupadas - intensificar critérios. Norte Outros - PD 

1111 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Proponho que essas áreas sejam retomadas e destinadas a coisas mais nobres. Que se 
resolvam urgentemente o problema crônico que são os esqueletos de inúmeras 
construções 

Norte Outros - PD 

1132 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
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. 

Norte Outros - PD 

1134 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
A urbanização deve acontecer do centro para a periferia e não o contrário! Ainda tem 
muita área central para ser explorada! - Deveria haver uma politica de incentivo à 
ocupação destas áreas ociosas. 

Norte Outros - PD 

1073 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Orientação e/ou divulgação pela nossa prefeitura aos seus munícipes sobre como se 
pode encarar e resolver esses problemas. 

Norte Outros - PD 

 


