
NORTE

MAPA DA CIDADE
CAMPO LIMPO PAULISTA Saúde,

Sustentabilidade e
Meio Ambiente

- Áreas Verdes com parques para lazer
- Coleta Responsável (Reciclável e Comum)

- Oficinas de Compostagem
- Ações de empoderamento de mulheres voltadas para cuidado com as crianças e via

educação o ensino de oportunidades
- Idosos via aproveitamento de seus saberes de forma a gerar riquezas

- Distribuição e aumento das oportunidades
- A saúde dos idos carecem de atenção especial nos bairros afastados
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- Fiscalização do Meio Ambiente Municipal, desta forma teremos uma saúde de melhor
qualidade

- Área de Lazer para o município com atividades físicas abertas ao ar livre
- APP’s e Nascentes bons
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- Campo Limpo cidade que busca equilíbrio da qualidade vida e meio ambiente
- Proteção de nascentes e manancial e plantio de árvores e flores para biodiversidade

- Transformar nosso meio ambiente em moeda de troca no mercado de carbono
- Incentivo às pequenas produções locais de ervas medicinais e extração de óleos essencial
- Direcionar o olhar do cidadão para as conveniências (financeiras inclusive) que implica na
preservação do meio ambiente que implica numa mudança de cultura – Ponto Central para

essas questões
- Educação básica com sustentabilidade, hortas e saúde natural nas escolas

- Criação de Leis e incentivo para instalação de biodigestores ou “sisteminha de embrada”
em toda área de chácaras sem esgoto= LEI PARA PROTEÇÃO DAS NASCENTES E SOLO =

PPP
- Incentivo para pequenos agricultores com biodinâmica e orgânica para não contaminar o

solo
- Meio Ambiente e a pedra fundamental legado para o futuro e preservado no todo
- Eficiência na fiscalização e punição por não cumprimento da lei das propriedades

- Coleta Seletiva e Compostagem
- Incentivo para aquecimento solar popular

- Incentivo a energias renováveis

MAPA 3
Saúde,

Sustentabilidade e
Meio Ambiente

- Qualquer ação da cidade deve ter como princípio básico a preservação do meio ambiente
e biodiversidade para qualquer novos

- Biodiversidade
- Áreas Arborizadas

- Locais Relevantes para Preservação
- Nascentes de Rios

- Meio Ambiente como prioridade: Saúde, Turismo, Lazer..
- Falta de Projetos de Reciclagem em todo Município

- Condomínios Sustentáveis
- Incentivo de empresas, loteamentos, escolas e cidadãos com ações e investimentos no

meio ambiente

- Problema de Água Contaminada
- Saneamento Deficiente

Invasão de Terra
- Limites com Franco da Rocha e Francisco Morato

- Estrada da Bragantina
- Estrada do Rossi

Loteamentos Irregulares
- Vale das Castanheiras

- Moinho
- Vale dos Vinhedos
- Áreas de Ocupação

- Áreas de Risco
- Áreas de Proteção
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MAPA 4

-  Organização dos bairros com comércios locais com produção de alimentos orgânicos e
locação para produtos naturais sustentáveis

- Seria Fundamental a prefeitura fornece infraestrutura de saúde, educação, transporte para
viabilizar os empreendimentos imobiliários de habitação verticalizada com preservação

ambiental -> Apresentar projetos para áreas específicas
- Desassoreamento dos Lagos da Região da Figueira Branca]

- Volta para tecnologia e meio ambiente -> contratação de profissionais de saúde
- Utilização do viveiro para também uma horta comunitária -> Com a manutenção e

participação dos moradores e das escolas
- Ter um instrumento público para o grupo escoteiro

- Centro Atendimento Médio por telefone
- Trabalho de valorização do meio ambiente

- Implantação de um centro educacional ETEC ou IF
- Um centro para causas de movimento social voltada para crianças e jovens voltada ao

meio ambiente
- Uma lei sobre a obrigatoriedade de aceiros em terrenos com fragilidade de incêndios
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