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REGIÃO SUL - 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 

143 Escuta Inicial   
Ações de geração de trabalho e renda com capacitação profissional, utilização da mão-
de-obra local, indução de empresas e condomínios empresariais. 

Sul 
Desenvolvimento 
Econômico 

147 Escuta Inicial   Maior apoio tecnológico e científico em Campinas Sul 
Desenvolvimento 
Econômico 

149 Escuta Inicial   Construção de empresas multinacionais. Sul 
Desenvolvimento 
Econômico 

365 Diagnóstico   Regularização das atividades comerciais. Sul 
Desenvolvimento 
Econômico 

372 Diagnóstico   Falta escola técnica. Sul 
Desenvolvimento 
Econômico 

927 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Infraestrutura para as empresas voltarem a investir em nossa cidade capacitação dos 
jovens para atender a demanda e abrir e incentivar investimentos de outros seguimentos 
não somente tecnologia. 

Sul 
Desenvolvimento 
Econômico 

1011 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

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

Sul 
Desenvolvimento 
Econômico 

874 Diagnóstico   Falta emprego na região, precisa ser gerado. Sul 
Desenvolvimento 
Econômico 

144 Escuta Inicial   
Formalização de empreendimentos informais e de atividades solidárias como forma de 
fortalecer o mercado de trabalho local. 

Sul 
Desenvolvimento 
Econômico 

146 Escuta Inicial   
Deveria cadastrar camelôs como pequenos empresários e eles contribuírem com imposto 
para o município 

Sul 
Desenvolvimento 
Econômico 

875 Diagnóstico   Agrupamento de um segmento comercial com fiscalização adequada. Sul 
Desenvolvimento 
Econômico 

112 Escuta Inicial   Necessita maior investimento em conjuntos habitacionais populares. Sul Habitação 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

130 Escuta Inicial   Regularização de moradias. Sul Habitação 

136 Escuta Inicial   Sugere que as ZEIS estejam não só no PLHIS, mas também no Plano Diretor. Sul Habitação 

137 Escuta Inicial   
Ampliação das ZEIS de indução e inserção no Plano Diretor de novas formas de acesso à 
moradia digna (como aluguel social). 

Sul Habitação 

142 Escuta Inicial   Regularização das ocupações, eliminando áreas de risco e favelas. Sul Habitação 

286 Escuta Inicial   
Maior eficiência da secretaria de habitação: monitorando as áreas que possam ser 
habitadas antes que as mesmas sejam ocupadas, para que a cidade cresça e se 
desenvolva de forma ordenada e sustentável. 

Sul Habitação 

294 Escuta Inicial   
Indução de construção de moradias populares e de classe média. Planejamento 
habitacional com infraestrutura completa: creches, esgotos, postos de saúde, transportes 
e proximidade com atividades geradoras de trabalho e renda. 

Sul Habitação 

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

Sul Habitação 

711 Diagnóstico   Novas áreas para habitação de interesse social. Sul Habitação 

713 Diagnóstico   
Falta regularização fundiária do núcleo do Jd. Itatiaia, Jd. Tamoios, São Fernando, Santa 
Eudóxia e Carlos Lourenço. 

Sul Habitação 

941 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

O Poder público redesenhar seu modelo de demanda habitacional, fortalecer as 
cooperativas, fundadas por pessoas oriundas das demandas habitacionais, desenhar um 
modelo mais dinâmico, ou seja por PPP ou Operações Urbanas Consorciadas. Onde, de 
um lado entra o Poder Público, cumprindo sua função de regulamentação fundiária e 
jurídica e de outro a iniciativa privada, com sua função de execução de projetos e de outro 
um Gestor legalmente capacitado que é o caso das cooperativas e associações. 

Sul Habitação 

1126 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

E principalmente uma questão que o poder público pode fazer, seguindo modelo de 
cidade vizinha, o da regulamentação fundiária, distribuição de títulos de posse para 
moradores de áreas de risco. Como fato ocorrido em Hortolândia, precisamos de uma vez 
por toda acabar com a especulação imobiliária que existe em nosso município. 

Sul Habitação 

92 Escuta Inicial   
Solicita a inclusão da regularização fundiária da referida região no Plano Diretor e 
alteração das Z.E.I.S.  

Sul Habitação 

133 Escuta Inicial   
Mais moradias para população de baixa renda (não só para quem tem um salário ou 
quem esta em área de risco) 

Sul Habitação 

134 Escuta Inicial   regularização fundiária. Sul Habitação 

106 Escuta Inicial   Necessidade de empreendimentos habitacionais. Sul Habitação 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

107 Escuta Inicial   questão fundiária – habitação Sul Habitação 

114 Escuta Inicial   
É preciso fazer regularização fundiária urgente na cidade, em diversas regiões. Por 
exemplo o Campo Belo. 

Sul Habitação 

124 Escuta Inicial   Esperam há muito tempo pela regularização fundiária. Sul Habitação 

129 Escuta Inicial   A habitação na cidade é ruim: as pessoas esperam mais de 10 anos e não conseguem. Sul Habitação 

266 Escuta Inicial   O bairro da Vitória é de 1965 e é preciso regularizá-lo e cuidar da pavimentação. Sul Habitação 

284 Escuta Inicial   O bairro não é legalizado, falta asfalto e esgoto. Sul Habitação 

710 Diagnóstico   Falta regularização fundiária e equacionamento dos equipamentos públicos. Sul Habitação 

712 Diagnóstico   Falta de moradias. Sul Habitação 

940 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Investimento em prédio populares, para acabar com as invasões, acabar com essa 
instituição COHAB que no meu ver é cabide de emprego pois não fazem nada. 

Sul Habitação 

948 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
um cadastro do Plano Diretor junto com a prefeitura , para que em breve venham a ser 
loteados os imóveis e terrenos para sua regularização  

Sul Habitação 

950 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Atenção principalmente com alvo do projeto sem querendo a interação social e não a 
segregação dos que podem e os que não podem pagar, investir em Aulas de Cidadania 
para Pais,Mães e Filhos (pois desde pequenos temos que aprender a ter direitos e ter 
deveres) adotar um sistema integrado de Saneamento e energia. Onde pode sim cada 
cidadão responsável pelo seu lixo. Tendo ele desconto em impostos da energia por 
poupar o meio ambiente. E registrar o mais rápido nossa cidade para começar a nos 
moldar 

Sul Habitação 

111 Escuta Inicial   
Como a região do São Domingos não é regularizada, os financiamentos por parte da 
Caixa ficam prejudicados. 

Sul Habitação 

283 Escuta Inicial   
A igreja recebe famílias vindas da Bahia, Pernambuco e Ceará e o governo precisa 
colaborar na alocação dessas pessoas, fornecer subsídios para tanto. 

Sul Habitação 

121 Escuta Inicial   

Geração de postos de trabalho nos 20 municipios da RMC, fomento ao 
empreendedorismo para geração de emprego e renda(com intuito de reduzir a 
desigualdade sócio-econômica). É necessário que os gestores públicos criem ações que 
beneficiem todos os cidadãos. 

Sul 
Inserção 
Metropolitana 

302 Escuta Inicial   
Investir em planejamento metropolitano com inserção de recursos tecnológicos para 
deslocamentos racionais de transportes. 

Sul 
Inserção 
Metropolitana 

915 Diagnóstico   Necessidade de integração por trem. Sul 
Inserção 
Metropolitana 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

954 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Falta de integração com as outras cidades. Trens interligando as cidades Sul 
Inserção 
Metropolitana 

97 Escuta Inicial   Defende que os córregos sejam canalizados, por questão de saúde pública.  Sul Meio Ambiente 

119 Escuta Inicial   
Maior eficiência da Secretaria do Verde para analisar, avaliar e executar o que seja 
prioridade, visando a sustentabilidade e melhor qualidade de vida dos moradores, 
comerciantes, clientes e transeuntes da região central de Campinas. 

Sul Meio Ambiente 

128 Escuta Inicial   
Políticas de preservação ambiental de APP e APA. Implementação de reservas 
ambientais como forma de contemplaçao, lazer e qualidade de vida. 

Sul Meio Ambiente 

132 Escuta Inicial   
O cuidado com as nascentes e a preservação das mesmas pode ajudar se por ventura o 
estado passar por seca. 

Sul Meio Ambiente 

780 Diagnóstico   Recuperação das lagoas São Domingos e do Tomate. Sul Meio Ambiente 

781 Diagnóstico   Recuperação do afluente do Rio Capivari Mirim. Sul Meio Ambiente 

975 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  A criação do Parque de Barão é fundamental dentro deste tema. Sul Meio Ambiente 

1000 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Desapropriação de áreas para construção de Jardins; Sul Meio Ambiente 

91 Escuta Inicial   
Necessidade de enfoque ao meio ambiente, o que inclui a revitalização da Lagoa do São 
Domingos. 

Sul Meio Ambiente 

87 Escuta Inicial   A situação dos córregos gera alagamento e causa transtornos à população. Sul Meio Ambiente 

94 Escuta Inicial   
Necessidade de cuidar das nascentes na atual crise hídrica e do lixo nos rios na região do 
Jardim Fernanda. 

Sul Meio Ambiente 

101 Escuta Inicial   Necessidade de cuidados com a Lagoa do São Domingos e outras questões do bairro. Sul Meio Ambiente 

115 Escuta Inicial   
Diversas lagoas são aterradas (Lagoa Tomate, Itaguaçu e São Domingos) e vários 
córregos. Viracopos está aterrando e desmatando, mas o município fecha os olhos. 

Sul Meio Ambiente 

779 Diagnóstico   Fragilidade ambiental nas áreas próximas aos rios. Sul Meio Ambiente 

782 Diagnóstico   Falta recuperação ambiental. Sul Meio Ambiente 

783 Diagnóstico   Despoluição dos córregos com tratamento das margens e recuperação das APP's. Sul Meio Ambiente 
784 Diagnóstico   Poluição, lixos nas bordas dos córregos Samabaia e Lago do Jambeiro. Sul Meio Ambiente 

785 Diagnóstico   Recuperação do córrego Samambaia e afluentes. Sul Meio Ambiente 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

987 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Segundo dados da SVDS, Campinas tem 2311 nascentes. Destas, 2075 estão 
degradadas.Segundo a CPRM e Defesa Civil, Campinas tem 18 pontos de risco, 
fortemente sujeitos a alagamentos. isto é, centenas de ex-nascentes não estão 
preservadas e deixaram de ter água aflorando. A cidade precisa recuperar as nascentes 
degradadas e preservar as poucas nascentes ainda existentes. Precisa também recuperar 
as APPs dos cursos d'água. Esta é uma oportunidade única de resgatarmos esta dívida 
ambiental. 

Sul Meio Ambiente 

127 Escuta Inicial   
Deterioração do meio ambiente no bairro, causada pela empresa Estrutural e Basalto Lix 
da Cunha. Grandes explosões, muita poeira, além de caminhões que deterioram a SP 73 
no trecho Campinas - Estrutural. 

Sul Meio Ambiente 

110 Escuta Inicial   Falta de eficácia da fiscalização na proteção ambiental. Sul Meio Ambiente 

125 Escuta Inicial   
Precisa pavimentação e drenagem das águas pluviais porque as nascentes estão sendo 
sufocadas. 

Sul Meio Ambiente 

964 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

Sul Meio Ambiente 

967 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

Sul Meio Ambiente 

976 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
A limitação da área a ser construída em terrenos públicos e particulares, preservando-se 
áreas de terra, também é algo a ser levado em questão. 

Sul Meio Ambiente 

998 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  A produção de Jardins Suspensos pela cidade através de projeto arquitetônico ; Sul Meio Ambiente 

999 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  A plantação de mais arvores, flores; Sul Meio Ambiente 

1012 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Incentivar a população. E exigir que toda casa tenham uma arvore e calçamento em que a 
água escoa para terra, terrenos baldios deve ser exigido a limpeza e fazer calçamento. 
Multas para quem jogar papel na rua e lixo em terrenos baldios. Onde os próprios 
moradores possam denunciar. 

Sul Meio Ambiente 

83 Escuta Inicial   Necessidade de se dar maior enfoque ao transporte público.  Sul Mobilidade 

85 Escuta Inicial   
É preciso atenção à  mobilidade com enfoque aos pedestres: os semáforos na esquina da 
prefeitura privilegiam os automóveis. 

Sul Mobilidade 

99 Escuta Inicial   
É preciso incentivo ao uso de transporte público ao invés de veículos particulares e 
enfoque na mobilidade urbana. 

Sul Mobilidade 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

100 Escuta Inicial   Aumento dos ônibus articulados, visando melhorar o transporte. Sul Mobilidade 

117 Escuta Inicial   
Quer que se crie o trem/ VLT regional, conectando os equipamentos culturais e os centros 
médicos. 

Sul Mobilidade 

135 Escuta Inicial   
Sugere outro modal de transporte de massas, já que na cidade o transporte público não 
acompanha o crescimento da população. 

Sul Mobilidade 

145 Escuta Inicial   
Novo plano viário, Projetos estruturantes de transporte (eixos viários, corredores 
exclusivos...), investir em educação e segurança para a mobilidade, incentivar alternativas 
de mobilidade (ciclovias, VLT, uso compartilhado de automóveis, BRTetc.). 

Sul Mobilidade 

148 Escuta Inicial   Aumentar os programas de mobilidade urbana, além do PAI. Sul Mobilidade 

550 Diagnóstico   Transformar a Rod. Miguel Melhado em Av. Municipal. Sul Mobilidade 

553 Diagnóstico   Ciclovia na Rod. Miguel Melhardo, paralela a Rod. Santos Dumont. Sul Mobilidade 
558 Diagnóstico   Ciclovia da região até o Aeroporto de Viracopos. Sul Mobilidade 

559 Diagnóstico   Extensão da Rua Bartira até o Pq. Prado. Sul Mobilidade 

561 Diagnóstico   Prolongamento da Av. Aquidabã. Sul Mobilidade 

563 Diagnóstico   Ligação da Av. Paulo Corrêa Viana com a Rua Olavo Barbosa de Oliveira. Sul Mobilidade 

565 Diagnóstico   Criação de alça de acesso da Av. Prestes Maia para Rod. Magalhães Teixeira. Sul Mobilidade 

1037 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Sugestões - Ativação do VLT para os bairros de Campinas através de Estudo de Impacto 
Ambiental 

Sul Mobilidade 

1038 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

VLT - Indo da Rodoviária de Campinas até Monte Mor utilizando-se da LINHA FÉRREA 
EXISTENTE que atravessa a cidade; A elaboração de um PROJETO OUSADO para 
verificar a possibilidade de linhas de metro saindo de campinas até Hortolândia; A 
construção de elevados no trevo da BOSCH; 

Sul Mobilidade 

1039 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Instalação de uma nova RODOVIÁRIA na altura da EMPRESA ROSA DOS VENTOS com 
as saídas para aquela vias; 

Sul Mobilidade 

1040 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  construir imediatamente metro em Campinas Sul Mobilidade 

1050 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Proibir a circulação de carros pelo centro, permitindo apenas pessoas, bicicletas e 
transporte coletivo, por exemplo, carros com 3 ou mais passageiros. 

Sul Mobilidade 

1052 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Construir ciclovias por toda a cidade. Sul Mobilidade 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

1055 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Poderiam haver mais calçadas e mais adequadas em largura e nivelamento, porque 
mesmo quando ela existem, são estreitas demais. Se observar a passagem por baixo do 
viaduto da João Jorge próximo ao hospital Mario Gatti verá que as pessoas tem que andar 
na rua, correndo o risco de serem atropeladas. 

Sul Mobilidade 

1056 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Que se estabeleça um padrão para feitura das calçadas , de material que evite quedas e 
tropeções como tem sido quando é feita com pedras que se soltam e são desniveladas. 
Que sejam planas pois a maioria é inclinada - todos sofrem com isto. Nossas calçadas 
são horríveis de se andar. Penso ao se estabelecer um padrão geral para toda a cidade 
uniformizando o tipo de calçamento, seja estabelecido um programa de substituição das 
mesmas de forma gradual porém constante. 

Sul Mobilidade 

1063 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Repensar, talvez alongar o retorno no balão da Vila Rica ou seja o cruzamento das 
Amoreiras com a Senador Antonio Lacerda Franco.Como falei acima construir a ponte no 
começo da Adão Foccesi ligando ao outro lado da Santos Dumont chegando no trevo 
perto do hotel Royal Palm Plaza ou até ligando ao projeto da ponte que vai ligar o hotel 
até ao jardim Nova Europa. 

Sul Mobilidade 

1066 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

Sul Mobilidade 

1147 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

Sul Mobilidade 

81 Escuta Inicial   É preciso discutir a mobilidade urbana como um direito de todos.  Sul Mobilidade 

86 Escuta Inicial   
É contra a zona azul e a favor de ampliar as calçadas: diminuição do espaço para carros e 
aumento do espaço para caminhada e lazer. 

Sul Mobilidade 

93 Escuta Inicial   Aponta a necessidade de melhoria do transporte público, que hoje considera ruim.  Sul Mobilidade 

116 Escuta Inicial   
Melhorar o transporte com a criação de terminal na região e fiscalizar as empresas de 
ônibus efetivamente. As regiões cresceram muito em população e a frota de ônibus não 
acompanhou este aumento. 

Sul Mobilidade 

105 Escuta Inicial   Problema do deslocamento dentro da cidade. Sul Mobilidade 

126 Escuta Inicial   
Estrada SP 73 precisa de ampliação. Implantar ciclovias. Melhoria nas condições do 
trânsito e transporte. 

Sul Mobilidade 

138 Escuta Inicial   Sugere investimento na mobilidade urbana e na acessibilidade Sul Mobilidade 

548 Diagnóstico   Falta terminal de ônibus. Sul Mobilidade 
549 Diagnóstico   Faltam ciclovias. Sul Mobilidade 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

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

Sul Mobilidade 

552 Diagnóstico   Falta terminal de ônibus na região. Sul Mobilidade 
554 Diagnóstico   Estrada Velha de Indaiatuba precisa ser melhorada. Sul Mobilidade 

555 Diagnóstico   Melhorias no sistema de transporte coletivo. Sul Mobilidade 

556 Diagnóstico   Precariedade no atendimento de transporte na região. Sul Mobilidade 

557 Diagnóstico   Problemas com mobilidade em geral. Sul Mobilidade 

560 Diagnóstico   Transporte público escasso. Sul Mobilidade 

88 Escuta Inicial   As linhas de ônibus 342 e 349, que foram unificadas, são muito demoradas. Sul Mobilidade 

90 Escuta Inicial   
Descontentamento com o transporte na cidade, em especial com o fato de terem sido 
retirados os cobradores. 

Sul Mobilidade 

96 Escuta Inicial   
Elogiou algumas medidas adotadas pela Administração, tais como a faixa de pedestres na 
região dos Amarais. 

Sul Mobilidade 

98 Escuta Inicial   Reclama da falta de treinamento dos funcionários da Emdec. Sul Mobilidade 

120 Escuta Inicial   
O valor do transporte deve ser reduzido. Higienizar melhor os ônibus e realizar 
manutenção preventiva, evitando atrasos das linhas. Ampliar a fiscalização. 

Sul Mobilidade 

123 Escuta Inicial   
Faltam ônibus na cidade e os que tem no horário de pico ficam lotados, sem condições 
para pessoas idosas, gestantes etc. 

Sul Mobilidade 

131 Escuta Inicial   Diz que falta fiscalizar o transporte coletivo. Sul Mobilidade 

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

Sul Mobilidade 

151 Escuta Inicial   O transporte do bairro é péssimo. Os ônibus estão velhos, sem segurança. Sul Mobilidade 

562 Diagnóstico   Reconfiguração do balão. Sul Mobilidade 

564 Diagnóstico   Implantação de ônibus bi/ triarticulados, aumentando e melhorando o transporte coletivo. Sul Mobilidade 

1044 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

78 Escuta Inicial   
Necessidade de se instituir uma comissão para tratar do gerenciamento de ruídos 
aeródromos conjuntamente com população afetada. 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

80 Escuta Inicial   Estudo de impacto para a região do Campo Belo.  Sul 
Ordenamento 
Territorial 

95 Escuta Inicial   Tratar a divisa de Campinas com a cidade de Indaiatuba,  Sul 
Ordenamento 
Territorial 
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Seq Etapa Nr Protocolo Contribuição Região Tema 

139 Escuta Inicial   Buscar novas centralidades territoriais na cidade. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

140 Escuta Inicial   
Ordenamento habitacional com valor de uso de atividades empresariais, industriais e de 
comércio 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

141 Escuta Inicial   
Recuperação de áreas degradadas, como o centro da cidade. Requalificação dos espaços 
públicos, logradouros e prédios tombados 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

276 Escuta Inicial   
Sugere que a região sul deve ser discutida e pensada em duas partes: do Parque Oziel 
para o centro e do Parque Oziel para o aeroporto.   

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

285 Escuta Inicial   Sugere a criação de hospitais regionais. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

290 Escuta Inicial   A cidade necessita mais praças, áreas de lazer e árvores. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

291 Escuta Inicial   É preciso esgoto, asfalto, correio e professores para a educação social. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

292 Escuta Inicial   Precisam de áreas de lazer. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

300 Escuta Inicial   Mais escolas na cidade com transporte. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

363 Diagnóstico   Uso misto. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

364 Diagnóstico   Carência de áreas urbanas para habitação e equipamentos. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

367 Diagnóstico   Falta infraestrutura na Cidade Singer e região. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

368 Diagnóstico   Possibilidade de expansão do perímetro urbano. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

369 Diagnóstico   Zoneamento que contemple o uso misto com residências e pequenos comércios. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

370 Diagnóstico   Reforçar a implantação da atividade de serviço. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

371 Diagnóstico   Falta pronto socorro para atendimento na região. Sul 
Ordenamento 
Territorial 
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373 Diagnóstico   Implantação de escola, pronto socorro, UPA, centro cultural... Sul 
Ordenamento 
Territorial 

385 Diagnóstico   Construção de um posto de saúde para atender Pq. Jambeiro e Pq. S. Martin. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

386 Diagnóstico   Ampliação do posto de saúde da Vila Ypê. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

930 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
colocando lotéricas, correios, agência bancária, etc. Complemento: criação de 
centralidade na região do Jd. São Domingos 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1051 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Aumentar as calçadas das principais vias do centro. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1086 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Inserção de usos variados em diversas áreas da cidade, como é feito em Nova Iorque, por 
exemplo. Isso faz com que a população saia mais de casa, promovendo maior segurança, 
impulsos à economia, vivacidade à cidade que, infelizmente, parece estar abandonada 
após o horário comercial. A inserção de teatros e cinemas, shows com mais frequência, 
podem ajudar bastante na movimentação da população. Até porque a questão cultural 
esta esquecida na sociedade de modo geral. 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1124 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  concentrar nas avenidas os comercios e nos bairros , as residencias Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1144 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  Ampliar o zoneamento nessas regiões para misto Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1146 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

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

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1154 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  

Além de construir mais praças com aparelhos de ginásticas nas periferias (Jd Icaraí, 
promover mais eventos e vivências de lazer nessas praças. Ocasionalmente convidar 
profissionais das áreas de educação física e nutrição para promover atividades e 
acompanhamento da população. Também sugiro a construção de mais praças de 
esportes!! 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1161 
Site – Fase 1 
- diagnóstico 

  
Sugestão: que toda a área interna ao anel viário Rod. José Roberto Magalhães Teixeira 
(SP-83), principalmente a área adjacente à Rua Vicente D’ascenzo, Jardim Tamoio, CEP 
13101-257) seja enquadrada DENTRO DO PERÍMETRO URBANO. 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1707 
Site – Fase 
LUOS 

  
Chácaras Aveiros para inserção no perímetro urbano também Sitio Primavera e Laurinha 
e parte da Fazenda Santana. 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 
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1708 
Site – Fase 
LUOS 

  Aumento do Perímetro Urbano na região do Gramado, com vocação residencial. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1709 
Site – Fase 
LUOS 

  
Inclusão do Bairro Saltinho no perímetro urbano e que equilibre o uso industrial/ comercial 
e residencial. 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1710 
Site – Fase 
LUOS 

  Inclusão do Pedra Branca e Três Vendas no perímetro urbano. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1711 
Site – Fase 
LUOS 

  Inclusão do descampado da Fazenda Boa União no perímetro urbano. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1712 
Site – Fase 
LUOS 

  Solicita inclusão no perímetro urbano como ZM1. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1713 
Site – Fase 
LUOS 

  
área invadida, Chácara Samambaia, problema que invadiram a região, pedindo para via 
urbana. 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1714 
Site – Fase 
LUOS 

  Anel viário, alteração do perímetro para ZAE 1 ou 2. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1715 
Site – Fase 
LUOS 

  
Alterar o perímetro urbano com a intenção de condicionar os proprietários a implantar 
dispositivos viários de ligação entre os bairros e implantar marginal. 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

1716 
Site – Fase 
LUOS 

  
Alterar o perímetro urbano com a intenção de condicionar os proprietários a implantar 
dispositivos viários de ligação entre os bairros e implantar marginal 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

89 Escuta Inicial   O Plano Diretor deve  considerar todos os bairros e regiões de Campinas.  Sul 
Ordenamento 
Territorial 

108 Escuta Inicial   Combate à especulação imobiliária e planejamento para áreas vazias da cidade. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

118 Escuta Inicial   
Acha necessário o plantio de muitas árvores na região central, já que nas calçadas só tem 
postes e fios.  

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

102 Escuta Inicial   A região do Campo Belo é muito precária. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

103 Escuta Inicial   
É necessário o planejamento da região sul e do Campo Belo (o aeroporto não pode entrar 
nas áreas da cidade Singer e Jardim Colúmbia). Menciona a questão da desapropriação e 
Decreto 79.  

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

104 Escuta Inicial   Preocupação em relação à curva de ruído. Sul 
Ordenamento 
Territorial 
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109 Escuta Inicial   
Constantes engarrafamentos na Rodovia  Santos Dumont, tendo em vista os 
empreendimentos do entorno e da ampliação do aeroporto.   

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

122 Escuta Inicial   Necessário o acesso à urbanização par a todos. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

267 Escuta Inicial   O Plano Diretor deve dar maior atenção à saúde e ao ensino. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

268 Escuta Inicial   
O posto de saúde da região é precário (foi construído para atender uma população 
menor). Falta espaço, profissionais e aparelhos.  

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

269 Escuta Inicial   
Necessidade de ampliação do posto de saúde Santa Odila, que hoje não supre a 
demanda. 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

274 Escuta Inicial   
A área esta abandonada e necessita de atenção no âmbito da saúde, educação, 
transporte e habitação. 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

277 Escuta Inicial   
Solicita atenção à mobilidade na região, habitação, regularização fundiária e meio 
ambiente. 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

282 Escuta Inicial   Problemas do sistema de esgoto.  Sul 
Ordenamento 
Territorial 

293 Escuta Inicial   Precisam de esgoto, pavimentação e   energia. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

301 Escuta Inicial   
A cidade de Campinas é mutio divergente na divisão territorial: macrozonas, UTB's etc. A 
divisão das diversas secretarias não é a mesma. A saúde divide de um jeito, a assistência 
de outro e assim por diante. Temos que enfrentar isso logo!  

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

304 Escuta Inicial   Asfalto, esgoto, água no Jd. Monte Líbano. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

306 Escuta Inicial   O bairro está abandonado, falta água e o asfalto é precário. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

362 Diagnóstico   Falta de áreas públicas para uso institucional. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

366 Diagnóstico   Faltam equipamentos de lazer. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

374 Diagnóstico   Falta segurança pública. Sul 
Ordenamento 
Territorial 
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375 Diagnóstico   Falta rede de esgoto e iluminação. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

376 Diagnóstico   Falta corpo de bombeiro, ambulância, creche, aparelhos hospitalares... Sul 
Ordenamento 
Territorial 

381 Diagnóstico   Faltam equipamentos de cultura e lazer. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

383 Diagnóstico   Proliferação de empreendimentos sem a infraestrutura necessária. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

79 Escuta Inicial   
Foi feito através de Piratininga um levantamento do entorno do aeroporto sem consultar 
os moradores que lá residem. Quer conhecer o plano do aeroporto apresentado à 
prefeitura. 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

261 Escuta Inicial   
É necessária a ampliação do posto de saúde de sua região e a vinda de mais médicos e 
medicamentos.    

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

262 Escuta Inicial   Necessidade de criação de creche integral na região do Jardim Esmeraldina. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

270 Escuta Inicial   Solicita um centro comunitário para atender a população jovem e idosa. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

271 Escuta Inicial   
Atenção à área da saúde na cidade, sugerindo que os médicos residentes da Unicamp 
façam o período de residência em postos de saúde. Solicitou especial enfoque à pediatria, 
que considera um ramo muito carente.  

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

272 Escuta Inicial   
Necessidade de se criar mais cursos profissionalizantes, utilizando as escolas que 
possuem salas vazias. 

Sul 
Ordenamento 
Territorial 

280 Escuta Inicial   Falta de estrutura quanto ao Posto de Saúde do bairro. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

289 Escuta Inicial   É necessário Serviço de Pronto Atendimento de Saúde adequado e eficiente. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

303 Escuta Inicial   Ampliação do Posto de Saúde. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

361 Diagnóstico   Problemas de segurança pública. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

379 Diagnóstico   Falta iluminação na Av. Paula Souza. Sul 
Ordenamento 
Territorial 
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380 Diagnóstico   Obra inacabada do centro de saúde do Carlos Lourenço. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

382 Diagnóstico   Necessidade de canalizar o córrego Proença. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

384 Diagnóstico   Reforma do centro de saúde do Jd. Esmeraldina, Paranapanema e O. Maia. Sul 
Ordenamento 
Territorial 

295 Escuta Inicial   Sugere a construção de academias ao ar livre no bairros e não só no Centro. Sul Outros 

113 Escuta Inicial   Fiscalização mais rígida e efetiva na aplicação da lei. Sul Outros 

263 Escuta Inicial   Falta de asfalto no Monte Líbano, metade é asfaltado e outra metade não. Sul Outros 

264 Escuta Inicial   No Monte Líbano não há esgoto e fossas estouram. Sul Outros 

273 Escuta Inicial   Falta de segurança nas escolas do Jardim Marisa Sul Outros 

281 Escuta Inicial   Falta de professores nas escolas e as greves que afetam a educação.  Sul Outros 

287 Escuta Inicial   
Maior eficiência da SETEC e EMDEC, para aplicar a legislação, não sendo necessário 
ampliar os quadros dos funcionários das autarquias municipais e sim um melhor 
gerenciamento dos mesmos. 

Sul Outros 

288 Escuta Inicial   Sugere segurança pública 24h por dia, todos os dias Sul Outros 

296 Escuta Inicial   
Considera importante o asfalto e o calçamento do bairro para que se evite o alagamento 
de muitas casas. 

Sul Outros 

297 Escuta Inicial   Melhoria no atendimento dos hospitais. Sul Outros 

298 Escuta Inicial   Faltam professores nas escolas. Sugere transporte escolar para os alunos. Sul Outros 
299 Escuta Inicial   Esgoto e asfalto para o bairro. Sul Outros 

305 Escuta Inicial   Urbanização das praças que estão abandonadas. Sul Outros 

377 Diagnóstico   Faltam semáforos. Sul Outros 

278 Escuta Inicial   
Sugere fazer os levantamentos necessários e apresentar ao governo federal, visando a 
obtenção de recursos. 

Sul Outros - PD 

82 Escuta Inicial   Falta de qualidade de vida em nossa cidade. Sul Outros - PD 

84 Escuta Inicial   A qualidade de vida vem piorando. Há uma falta de preocupação com as pessoas. Sul Outros - PD 

265 Escuta Inicial   
Necessidade de  inclusão das crianças da região na participação do projeto de fotografias 
que está sendo feito com 06 escolas integrais. 

Sul Outros - PD 

279 Escuta Inicial   Falta de comunicação por parte do Poder Público. Sul Outros - PD 

275 Escuta Inicial   Crítica ao questionário distribuído pela Prefeitura. Sul Outros - PD 

 


