DIAGNÓSTICO - OFICINA COMUNITÁRIA - REGIÃO DE PLANEJAMENTO LESTE
Local: Defesa Civil. Rua Garibaldi Campinhos, 169 - Vitorino Braga
Data: 15/05/2014
U - Uso e Ocupação do Solo / H - Habitação / S - Saneamento / M - Transporte e Mobilidade / O – Outra

PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

Transporte/Acessibilidade:
- Trânsito/transporte - via perigosa que precisa de
quebra-molas (Rua Barão do Retiro) - principalmente
em frente a escolas.
- Marumbi, Programa MCMV: falta transporte público
para a população que irá ser instalada no bairro.
- Ônibus - horários espaçados (Marumbi).
- Mobilidade: necessidade de mais equipamentos
sociais dentro da região de planejamento - diminuir
necessidade de grandes deslocamentos.
- Linha de ônibus de circulação inter-regional,
reduzindo a necessidade de ir ao centro.
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- Necessidade de se pensar
alternativas na área de mobilidade e
- Acessibilidade: dificuldade de deslocamentos a pé,
transporte, a exemplo da carona
pois, além da conformação geográfica, as calçadas nem solidária - incentivar programas desse
sempre estão em bom estado.
porte - melhoria do tráfego –
sociabilidade/vizinhança.
- Uso de vias públicas: comércios que se apropriam de
espaços públicos, a exemplo dos bares, oficinas
- Utilização de plataformas para
mecânicas, trailer que está estacionado em frente à
facilitar acesso e diminuir
escola, causando transtorno no trânsito.
tranposições geográficas.
- Cruzamento das ruas Augusto Alves, Nossa Senhora
do Líbano e Prof. Batista de Andrade - escola nas
proximidades, eixo viário de transporte público - não
tem sinalização adequada – perigoso.
- Animais de grande porte soltos nas ruas (cavalos).
- Mobilidade: aumento da população idosa/cidades não
estão preparadas para receber a população idosa/
topografia acentuada dificulta acesso e mobilidade
entre lugares de origem e acesso ao ônibus.
- Mudança do itinerário dos ônibus: diversidade de
trajetos - todos os o ônibus de um bairro seguem por
um mesmo percurso e se destinam ao centro necessidade de ampliação da rotas e conectividade

com outros pontos da cidade.
- Gestores públicos, principalmente ligados à SETTRA,
não utilizam o transporte público e, por isso, não
conhecem a realidade local.
- Rua Diva Garcia: complexo de equipamentos públicos
(incluindo o CERESP) - grande fluxo de
pessoas/crianças, não tem semáforos ou quebra-molas
- situações recorrentes de atropelamentos, acidentes necessidade de pensar alternativas para amenizar e
harmonizar os equipamentos existentes.
- Calçadas na Rua Diva Garcia: algumas partes não têm
calçadas e os pedestres transitam pelo canto da via de
veículos - falta estruturação viária para pedestres,
ciclistas (maior uso na hora de levar os filhos na escola),
veículos, ônibus.
- Política pública de mobilidade: passe livre para
estudante de educação básica, crianças em creches não
têm direito ao passe livre - bairros muito espaçados e
distantes, com aspectos rurais - distanciamento da
malha urbana - sem o passe livre, as crianças acabam
saindo da creche pela dificuldade de acesso.
- Rua Diva Garcia é muito perigosa – demanda
reestruturação do traçado viário, passeios públicos
irregulares ou inexistentes.
Habitação:
- Ocupação irregular de edificações.
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- Vulnerabilidade de edificações - ocupações em áreas
de risco, fragilidade da ocupação - baixa técnica
construtiva.
Saneamento básico/resíduos/meio ambiente:
- Posição geográfica do bairro Marumbi - córrego
Matirumbide está poluído, provocando mau cheiro,
lixo, bichos - falta de canalização e/ou limpeza.
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- Bairro Grajaú: saneamento (Rua Augusto Alves) – há
lixo espalhado após festas e eventos da escola - mau
exemplo da rede de educação. Poderia ser utilizado o
momento para campanhas de educativas.
- Faltam cestos de lixo nos bairros.
- Falta de água: pouca cultura de captação da água da

chuva e utilização - faltam políticas públicas para
incentivo de uso destas práticas.
- Lixo espalhado pelas ruas.
- Necessidade de políticas de educação ambiental: a
limpeza é ação corretiva - a educação ambiental é
importante para que o lixo não chegue a ser jogado nos
cursos d'água ou encostas.
- Falta de educação ambiental/cidadã - ex: dengue, área
de risco, etc.
- Animais (de grande porte) hospedados na Escola
Municipal Helena de Almeida Fernandes.
Esporte/lazer/cultura:

04

- Comprometimento dos espaços de lazer que são
utilizados para outros fins (de maneira indevida).
- Má conservação das praças: abandono, iluminação
precária, contribuindo para a prática de atividades
ilícitas e inadequadas.

- Há campo de futebol - poderia ser
melhorado;
- Igreja São Lucas - auxilia em
programas de ginástica;
- Praças abandonadas, terrenos vazios
podem receber este tratamento.

Segurança:
- Drogas – Bairro Marumbi.
05

- Ocupação do solo: periferia de SP: exemplos:
ociosidade do solo propaga prática da violência - foram
utilizadas áreas vazias para construções de campos de
futebol, hortas comunitárias.
Uso e Ocupação do Solo/Infraestrutura:
- Risco de escorregamento de encostas no Marumbi.
- Marumbi, Programa MCMV: insuficiência de
equipamentos públicos para a população que será
instalada no bairro.
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- Construções abandonadas e os meios de
- UAPS - bem estruturado e adequado
resolutibilidade são longos - necessidade de rever a
legislação para criar meios de resolução mais eficientes.
- Identificadas áreas de risco: necessidade de o PDP
englobar a questão, definindo diretrizes de ocupação
do solo em virtude das condições topográficas.
- Praça para crianças em Santa Paula.

- Unidade de saúde: difícil acesso (localizada no alto do
morro) e demora na marcação de exames.
Outros:
- Diversidade de usos no bairro é bom, porém, deve-se
tomar cuidado com a incomodidade.
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- Dificuldade de marcação de exames de alta
- População idosa.
complexidade (saúde): impossibilidade de atendimento
e possibilidade de cura.
- Ampliação das políticas públicas
existentes no centro para os bairros.
- Desarticulação das associações de bairro.
- Rua Augusto Alves.
- Bairros sem representação organizada da sociedade
civil - associações de moradores.
- Projetos de complementação
privada - planos de saúde.
- Necessidade de se repensar a forma de legitimação da
participação popular através das representações
organizadas da sociedade civil, que pode gerar
esvaziamento e direcionamento de pessoas.

