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FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL  

PLANO MUNICIPAL DO VERDE – PMV  
 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DISPONIBILIZADO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 
29/04/15 A 15/05/2015 (APÓS A CONSULTA PÚBLICA) 

Contribuições recebidas por e-mail (planodoverde@gmail.com) 
 

 NOME DO 
MANIFESTANTE 

CONTRIBUIÇÃO DATA ACEITE NO PMV JUSTIFICATIVA ENCAMINHAMENTO 

 
 
 

01 
Wladmir 
Carneiro 

Sugere que o Plano considere 
os conflitos de interesse 

imobiliários que colocam em 
risco o meio ambiente.  

27/04/2015 SIM 

Os dados de expansão urbana serão 
considerados na fase de prognóstico. 

 

A análise de tendência de 
expansão imobiliária advirá 

das discussões do Plano 
Diretor e serão incorporadas 
para as projeções de Áreas 

Verdes futuras. 

 
 
 

02 Igor Cavallini 
Johansen  

Sugere a criação de um parque 
público no Jardim Miriam e 

envia o projeto já elaborado, 
contemplando o 
reflorestamento.  

29/04/2015 SIM  

 
A proposta de áreas potenciais para o 
estabelecimento de Área Verde será 
considerada na fase de prognóstico. 

 

O projeto será avaliado como 
área potencial e definiremos 

a ação adequada para 
referida área. A possibilidade 

de estabelecimento do 
projeto vem sendo 

acompanhada pelo protocolo 
2015/12/319. 

 
 

03 
Marília 

Palhares 
(SANASA) 

Informa que a SANASA está 
realizando no Parque das Águas 

o plantio de 15 mil mudas, 
recuperando 17.466 hectares 

do Parque e de 7.000 mudas na 
APP do Ribeirão das Pedras. 

04/05/2015 SIM 

No mapeamento do diagnóstico não 
foram considerados as Áreas de 

plantios compensatórios apenas as 
áreas verdes já consolidadas. 

No entanto, para a fase de 
prognóstico, serão consideradas as 

áreas registradas no Banco de Áreas 
Verdes (BAV). 

 

O mapeamento dos plantios 
compensatórios, da SANASA, 
assim como as demais áreas 

registradas no BAV serão 
consideradas para as análises 

de prognóstico do Plano.  
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 NOME DO 
MANIFESTANTE 

CONTRIBUIÇÃO DATA ACEITE NO PMV JUSTIFICATIVA ENCAMINHAMENTO 

 
 

04 
José Carlos 

Falconi 

Sugere a introdução de 
caçambas de coleta de lixo 

verde (aparas de grama, galhos 
e folhas) nas praças e outros 

locais adequados.  

08/05/2015 NÃO  

Trata-se da gestão de resíduos sólidos 
e para esses casos existe o Projeto de 
Ecopontos e Pontos verdes, que pode 

ser conhecido pelo link:   
 www.campinas.sp.gov.br/arquivos/ser
vicos-publicos/historico-ecopontos-e-

pontos-verdes.pdf 

A proposta será encaminhada 
para a representação da 
Secretaria de Serviços 
Públicos no Grupo de 

Trabalho do PMV. 

 
 
 
 
 

05 
Marina 

Stancioli 

Disponibiliza o estudo realizado 
por ela na faculdade de 

Arquitetura, que trata de um 
plano urbano a longo prazo, 

para uma área na Vila 
Industrial, Parque industrial, 

Jardim São Bernardo e Jardim 
São Bento.  

Contempla também um grande 
parque linear, conectado por 

áreas verdes. O plano consiste 
em algumas outras diretrizes, 

como reativar o VLT, controle de 
gabarito e uso do solo. 

08/05/2015 SIM 

A proposta de áreas potenciais para o 
estabelecimento de Área Verde será 
considerada na fase de prognóstico. 

 

O projeto será avaliado como 
área potencial e definiremos 

a ação adequada para 
referida área.  

 
 
 
 

06 

Guilherme 
Freire  

 

Solicita análise da qualidade da 
água do Parque Prof. 

Hermógenes de Freitas, uma 
vez que a água tem um gosto 

bastante ruim e de baixa 
qualidade que prejudica o uso 

do serviço.  

11/05/2015 NÃO  
No escopo do PMV, a escala de 
atuação não terá esse grau de 

detalhamento.  

Pela pertinência da 
solicitação e garantia da 

função social a que se destina 
o Parque, a demanda será 

encaminhada para a 
representação da Secretaria 

de Serviços Públicos no 
Grupo de Trabalho do PMV. 
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 NOME DO 
MANIFESTANTE 

CONTRIBUIÇÃO DATA ACEITE NO PMV JUSTIFICATIVA ENCAMINHAMENTO 

 
 
 
 
 

07 
Paola Charry 

(a) Informa que está faltando 
identificar a área verde de APP 

que fica vizinha da Vila 
Brandina no diagnóstico do 

PMV.  
(b) Solicita a recuperação da 

mata ciliar,  o despejo das 
invasões clandestinas atuais, o 

cercamento da mesma, 
instalação da infraestrutura 

urbana mínima (poste de luz, 
lixeiras, calçamento etc).” 

18/05/2015 
(a) JÁ 

CONTEMPLADO 
(b) SIM 

(a) A Área de Preservação 
Permanente referida foi mapeada 

conforme Figura 68 do Diagnóstico do 
PMV.  Como a APP está degradada, 
com vegetação predominante de 

Leucena (espécie exótica), a 
vegetação não foi considerada no 

Mapeamento de vegetação natural. 
(b) A proposta de áreas potenciais 
para o estabelecimento de Área 

Verde será considerada na fase de 
prognóstico. 

Considerando que a APP está 
degradada, sua recuperação, 

assim como de outras APP 
serão considerada em 

programas específicos de 
combate à espécies exóticas e 
recuperação de nascentes e 

APP. 

 
 
 

08 
Manuel Rosa 

Bueno 

Solicita a inclusão da criação do 
parque público de visitação 

pública no PMV como demanda 
diversas vezes feita pela 

população de Barão Geraldo 
durante as oficinas/audiências 

organizadas pela SVDS 

01/06/2015 SIM  

 
A proposta de áreas potenciais para o 
estabelecimento de Área Verde será 
considerada na fase de prognóstico. 

 

O projeto será avaliado como 
área potencial e definiremos 

a ação adequada para 
referida área. A possibilidade 

de estabelecimento do 
projeto já vem sendo tratada 

em protocolo específico. 

 
 
Contribuição: solicitação da sociedade civil, encaminhada para a SVDS por e-mail. 
 

 
Aceite no PMV: Sim/Não/Já Contemplado 

 Sim: para as reivindicações que serão internalizadas no PMV (diagnóstico ou prognóstico); 
 Não: para as reivindicações que não são pertinentes ao PMV; 
 Já Contemplado: para as reivindicações que já foram abordadas no Diagnóstico do PMV. 

 
Justificativa: Explicação e argumentação da equipe do PMV.  
Encaminhamentos: Ações relacionadas à demanda apresentada. 


