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FICHAS AZUIS 

OFICINA GOVERNANÇA DIA 15/10 - MANHÃ 

MAPA 01 

- Devido a alternância política, os projetos 

não têm continuidade 

- Foco na atenção Primária (UBS, 

Ambulatório e Especialidades) 

- Cultura Local e Regional (Identidade) 

Saúde 

- Falta de Consultas e Exames 

- Grande número de pessoas que 

dependem de farmácias populares 

- Está sendo redirecionado a oferta do 

sistema de saúde na cidade (trabalho)   

 

MAPA 02 

- Sinalização 

- Construir Creches + Escolas para 6/9 ano 

- Pagamento dos Serviços Ambientais 

- Falta de Identidade da Cidade (o que ela 

é, e o que ela quer ser) 

Saúde 

- Falta de Redes de Apoio  

- Criação da Casa Rosa (Atendimento a 

mulheres) 

 

MAPA 03 

- Áreas ocupadas 

- Áreas de risco 

- Terreno acidentados/ deslizamento 

- Questões de segurança 

- Problemas infraestrutura 

- Saneamento adequado 

- Bastante linha de ônibus 

- Serviços públicos de qualidade 

 

MAPA 04 

- Sinalizar todas as entradas da cidade 

Cantilha de Arte/Cultura 

 - Passeio Cultural com alunos 

 - Acompanhamento especialistas 

- Pagamento IPTU Grandes Áreas Verde e 

pagando impostos urbanos (ambientais e 

serviços) 

Identidade da Cidade 

 - O que ela é? 

 - O que ela quer ser? 

 

MAPA 05 

- Identidade: Falta identificação do que é e 

do que quer ser 

- Saúde: Investimento Geral 

- Programa Casa Rosa 

- Sinalização: Cultura de Conscientização / 

Campanha 

- Educação: Atendimento a crianças nas 

creches + alunos de 6 a 9 ano 

- Meio Ambiente: Questão Fiscal precisa 

ser revista/ pagamento serviços ambientais 
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OFICINA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DIA 

15/10 - TARDE 

 

MAPA 01

Comércio  

- Fortalecer uma Centralidade ->pode ser no local da prefeitura 

Reservatório 

 - Estudo de Viabilidade de Implantação 

 -Verificar Impacto Ambiental e Econômico/Social 

- Criar um projeto de Lei que obrigue as indústrias a fazer parte da sua própria água e de 

maneira sustentável 

 

MAPA 02 

- Preservação das áreas verdes sendo adotadas pelos munícipes 

- Criação de Cursos para treinamento dos funcionários do comércio local 

- Incentivos para comércio e empresas beneficiando o meio ambiente 

 

MAPA 03 

- Estabelecer uma política de habitação e melhorar fiscalização 

- Desenvolvimento Econômico 

- Fazer um mutirão e regularizar comércios irregulares que favoreçam condições ou 

estabelecer condições 

- Implantar polos gastronômicos nas regiões de chácara 

- Ver e Revisar Lei de Incentivo para trazer novas empresas 

- Desenvolver os principais eixos da cidade 
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OFICINA MOBILIDADE E SEGURANÇA DIA 22/10 - MANHÃ 

MAPA 02 

- Aplicativos de Comunicação entre os moradores 

- Aprimorar app entre Comerciantes 

- Transportes Alternativos 

- Ciclovia e Pedestre, em um Parque Linear em áreas não edificadas, na estrada da figueira 

branca 

- Incentivo para educação das crianças, para acesso a pé nas escolas 

- Carona a pé, compartilhar  

- Redutor de Velocidade na Estrada da Figueira Branca 

Região Figueira Branca 

- Calçamento  

- Acostamento 

- Sinalização  

- Maior Demanda de Transporte 

- Ciclovia num Parque Linear 

- Distribuir Câmeras de Segurança, em pontos estratégicos + monitoramento da polícia  

- Patrulhamento 

 

MAPA 03 

- Tarifa de ônibus muito alta, pagamos caro para um péssimo serviço. 

- Precisa de mais acessibilidade, para os portadores de deficiência física 

- Sem acessibilidade para o deficiente  

- Limpeza do centro está funcionando  

- Falta acessibilidade no centro e demais bairros 

- Segurança dos bairros com app de moradores e monitoramento interligado na segurança 

pública  

- Mobilidade de Transporte pública de forma limpa e sustentável 
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OFICINA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DIA 22/10 - TARDE

MAPA 01 

- Descentralização dos investimentos e 

melhoria do deslocamento 

- Lei para que todo o orçamento de 

eventos esportivos, cultural ou educacional 

passe pela aprovação do seu próprio 

conselho 

- Maior investimento na divulgação de 

eventos culturais, esportivos e 

educacionais 

- Criação de políticas públicas voltadas ao 

Turismo ao longo-prazo 

- Investimento em atletas e materiais de 

competição  

- Centro ou Núcleo de atendimento 

multidisciplinar: fonoaudiólogo, psicólogo, 

neurologista, psicopedagogo, 

fisioterapeuta  

- Lei que garanta sistematização entre 

educação e saúde com necessidades 

especiais 

- Balancear e Nivelar a importância das 

diferentes secretarias: educação, cultura, 

lazer e esporte 

- Lazer, Entretenimento e mais espaços de 

passeio 

- Ida dos profissionais de cultura nas 

escolas para incentivar crianças e jovens a 

conhecer as ramificações da cultura. 

Turismo: 

- Falta Valorizar 

- Falta Programas 

Dança: 

- Falta Estrutura/ Equipamentos 

- Falta Programa 

Educação e Saúde: 

- Falta diálogo  

- Problemas burocráticos 

- Falta integração  

Lazer: 

- Falta vida noturna 

- Falta opções públicas 

 

MAPA 02 

- Oficializar e direcionar a cidade como a 

“Estância” Turismo Ecológico- com 

preservação do meio ambiente e qualidade 

de vida 

- Em bairros distantes, que as escolas 

sejam os pontos de encontro para 

atividade de crescimento humano para as 

comunidades 

- Parceria pública e privada para projetos 

nos bairros 

- Programa de inclusão e educação formal 

e informar para os trabalhadores das 

chácaras  

- Promover os pequenos proprietários para 

produtores rurais com ecoturismo e 

preservação  

- Reserva de Parques e terrenos para novos 

modelos escola com áreas para lazer e 

áreas de drenagem em toda extensão do 

Rio Jundiai 

- Transformar o Rio Jundiai em Parque 

Linear para lazer e desenvolvimento 

cultural 
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OFICINA GOVERNANÇA DIA 04/11 - TARDE

MAPA 01 

- Intensificação na fiscalização de obras e 

comércio, sendo que para que isso ocorra, 

é necessário ter servidores para execução. 

- Melhor interação entre setores, para 

ações mais rápidas 

- Pensar mais enquanto gestões/servidores 

do município, e menos em benefício 

próprio  

- Incentivar a população a preservar a 

cidade (meio ambiente, e anunciar as 

irregularidades  

- Integrar setores, dificuldade de 

retaguarda  

- Regularização dos loteamentos a fim de 

aumentar a arrecadação e melhorar na 

infraestrutura para os munícipes 

- Aumento do efetivo para fiscalização e 

regularização dos comércios 

 

MAPA 02 

- Leis Municipais que auxiliam na captação 

de recursos 

- Regularização de áreas invadidas e/ou 

loteamentos irregulares  

- Infraestrutura nos bairros mais distantes 

(depende de verbas públicas) 

- Fiscalização das áreas públicas 

(fiscalização efetiva) 

- Projetos de Habitação  

Cadastro de Empresas 

- Ações conjuntas de fiscalização setores 

envolvidos  

- Incentivos para empresas terem interesse 

em estar regulares no município  

- Simplificação da Aprovação de projetos, 

pois há muitos problemas de interpretação  

- Aumentar efetivo para atendimento 

eficiente à demanda do município  

Elaboração e implantação dos planos 

municipais 

 - Drenagem 

 - Mobilidade  

 - Saneamento 

 

MAPA 03 

- Fomentar o Turismo 

- Geração de Emprego e Renda 

- Temática do município  

- Potencializar os produtos do município 

 

MAPA 04 

- Trabalho integrado entre os setores para 

realizar ações de fiscalização para 

regularização das empresas, comércio, 

prestação de serviços. 

- Comunicação e conscientização dos 

usuários quando oferecidos serviços, 

programar projetos para público específico 

com antecedência. Ex: A integração do 

ônibus. 

- Falta de conhecimento da sociedade 

referentes leis do município e clareza nas 

informações, para que haja um retorno 

maior nas soluções. 

- Projeto que leva os municípios a obter 

novos conhecimentos em geral para 

melhorar o desenvolvimento. 

- Falta Agentes de Trânsito  
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- Falta de mais opções para o trânsito 

quando há necessidade de desvio do 

trânsito 

- Expansão da linha de ônibus  

- Incentivo ou ações que desperte o 

interesse em regularizar o estabelecimento 

junto a prefeitura/cadastro mobiliário 

 

MAPA 05 

- Continuar a parceria com a ouvidoria 

CPFL e o meio ambiente 

- Ampliação de atividades comerciais, 

prestação de serviços e/ou indústrias, além 

do lazer, para entender melhor os 

munícipes, que carecem dessa 

infraestrutura  

- Munícipes, ampliar os bairros com 

atendimento de equipamentos esportivos 
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OFICINA HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO DIA 05/11 - MANHÃ

MAPA 01 

- Trazer para conhecimento da população 

as ilustrações dos instrumentos 

urbanísticos existentes (ex: PDE-SP) 

- Incentivar políticas públicas. (ex: pessoas 

que preservam nascentes) 

- Incentivo Fiscal (isenção de % IPTU ou 

INSS) 

- Potencializar as construções verticais 

- Aumentar o investimento no saneamento 

- Bairro Periféricos 

- Precisamos priorizar a preservação da 

área verde da região da Figueira Branca, 

aumentando a rede de esgoto e 

pavimentação 

- Lei de Saneamento Básico 

- Lei para Verticalização 

- Lei de Preservação Ambiental 

-Aumentar a fiscalização e policiamento 

- Temos muitos moradores na região da 

Figueira Branca com poder aquisitivo 

médio e alto padrão

MAPA 02 

Saneamento 

  - Cuidar da população que se aglomerou 

nas APP’S| Nascentes, verticalizando sua 

habitação (MOBILIDADE) 

- Criação de equipamentos públicos 

(parques urbanos, áreas de lazer nos 

bairros, áreas culturais, teatros) 

- Verticalização de alguns bairros 

  - Definir limites de altura, de nº de altura, 

de nº moradias, prever áreas verdes 

- Investimentos econômico 

- Valorizar bairros mais concretizados 

- Projetos para resolver a questão do 

saneamento básico deficitário 

- Revitalização de mananciais 

- Reindustrialização 

  - Tecnologia (4.0) 

  - Pesada ->Verde -> Preservação 

Ambiental 

  - Logística 

  - Comércio 

- Repensar rotas das cidades vizinhas 

- Cidade Compacta 

- Leis de monitoramento – Controle e 

Segurança 

 MAPA 03 

- Obrigatoriedade de rede de esgoto em 

prédios públicos 

- Leis onde os novos empreendimentos não 

prejudiquem os existentes, como 

assoreamento dos rios 

- Plano de Drenagem no município, e 

assoreamento de rios 

- Fiscalização atuante e efetiva em ações, 

impedindo invasões 

- Áreas industriais, fazer o próprio 

tratamento de esgoto 

- Retornar áreas rurais no município 

-  Retomada da identidade local dos bairros 
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OFICINA SAÚDE E SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE DIA 05/11 – TARDE 

ENGAJAMENTO PARA TEMA CENTRAL DA CIDADE  

MAPA 01 

- 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 

 

MAPA 02 

- 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 

 

MAPA 03 

- 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 
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- Incentivo para aquecimento solar popular 

- Incentivo a energias renováveis 

 

MAPA 04 

-  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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