
 
Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor de Jacareí 

Jardim Paraíso - REGIÃO SUL 
18/10/2018 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

 

 

NOME: Senhor Gerson (não se identificou por escrito). 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: tenho uma propriedade nesta região sul, nas proximidades do 

Bairro Maria Amélia e que pela apresentação gostaria de saber se haverá alteração do 

zoneamento no local que hoje mantém um adensamento mais restrito.  

 
RESPOSTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: O Plano Diretor tem uma visão das 

macrozonas e na região apontada embora dentro do zoneamento urbano está mais distante da 

urbanização e ainda é um local com grandes áreas, pouca população e, portanto, carente de 

equipamentos públicos pela baixa demanda. A análise detalha do zoneamento desta região 

será realizada no momento da revisão da lei de uso, ocupação e urbanização do solo; 

 

NOME: Antonio Borge 

RG: 20.335.965-3 

ENDEREÇO: Rua José Jordão Mercadante 

BAIRRO: Jardim Paraíso 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Gostaria de saber o porquê do fechamento das vielas do bairro 

Jardim Paraíso.  

 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: Informou que a Secretaria realizou um 

levantamento de todas as vielas que estão obstruídas neste bairro e que a partir de uma 

Comissão de Estudos serão avaliados esses locais sob o aspecto de infraestrutura e 

mobilidade 

 

NOME: Márcia Gonçalves de Souza 

RG: 29.928.218-1 

BAIRRO: Jardim Paraíso 

E-MAIL: marciagsouza163@bol.com.br 
 

mailto:marciagsouza163@bol.com.br


PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Transporte Público (revisão) rua Michel Saygue, transporte 

público a população na rua Michel Saygue nas casinhas, rua das casinhas e a rua do Campeão 

no Jardim Paraíso. 

 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE: A solicitação entrará no cronograma de 

estudo técnico de viabilidade nos termos do contrato de concessão do respectivo serviço, que 

se constatada será inclusa no cronograma de execução. Levará o questionamento para a 

Gerência responsável que fará análise sobre a viabilidade 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Solicita a realização de campanhas antidrogas e antitabagismo 

no bairro. 

 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE SAÚDE: Informamos que temos realizado campanhas 

preventivas, através de matriciamento e apoio nas Unidades Básicas de Saúde, inclusive na 

UMSF Jardim Yolanda, unidade de abrangência da população do Jardim Paraíso e nas escolas 

da região com apoio do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). 

Existe, também, no CAPS AD o Grupo de Tabagismo, com duração de 4 meses, sendo que 

qualquer interessado pode comparecer nesta unidade, situada na Avenida Major Acácio 

Ferreira, 620, no Jardim Leonídia. 

De acordo com avaliação médica, são prescritos medicamentos fornecidos pelo Estado como 

adesivo e goma de mascar para os fumantes que demonstram interesse em parar de fumar. 

Essa Unidade funciona 24 horas para acolhimento e entrevista dos pacientes que possuem 

interesse no tratamento da dependência de álcool e/ou outras drogas. 

 

NOME: Lúcia de Fátima Mateus 

RG: 11.920.671-7 

ENDEREÇO: Rua Lourenço Nogueira, 280 – casa 

BAIRRO: Jardim Paraíso 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Gostaria que tivesse um espaço pra turma da 3ª idade (idoso), 

nós praticamos Lian Gong as vezes está chovendo e não temos um lugar, no ginásio sempre 

está ocupado e ficamos sempre dando um jeito. Seria bom ter um lugar pra 3ª idade, ter mais 

atividades. 

 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE ESPORTES: Solicitou verificar quais horários melhor 

atendem para aos idosos e indicar para a Secretaria de Esportes apresentar proposta de novas 

atividades e locais. 

Infelizmente o fator "tempo/clima", é um fator externo, apontado como uma ameaça, de modo 

que não temos como controlá-lo e por esse motivo situações como cancelamentos, durante o 

ano, são naturais que aconteçam. Nesse contexto, hoje, não temos outra solução para o caso, 



pois não temos local coberto para realização das aulas, podemos tentar, no futuro, algo nesse 

sentido, mas para isso teríamos que pensar em todas as modalidades oferecidas no Município 

que sofrem do mesmo problema e verificar a possibilidade de algum tipo de parceria ou 

convênio com alguma entidade que tenha disponibilidade desse espaço. 

 

NOME: Maria Helena de S. Martins 

RG: 17.151.174-8 

ENDEREÇO: Rua Polônia, nº 82 

BAIRRO: Jardim Colônia 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Obstrução de calçada, muitas árvores na calçada da área 

plantadas por um morador, mas que vem impedindo o trânsito de pessoas. 

 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE: Estudo de avaliação de saúde das árvores 

e bem como a extração das mesmas ou dos tocos de árvores já cortadas, são atribuições da 

Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Mobilidade Urbana só atua após a completa 

extração das mesmas no trabalho de recomposição dos trechos da calçada afetados.  

RESPOSTA DA SECRETARIA DE GOVERNO: Esclareceu que para as calçadas já existe na 

prefeitura uma atualização da legislação para melhor estabelecer regras para construções e 

plantio de árvores em calçadas. 

Ressaltou que o Plano Diretor é uma das principais leis do município e que todo esse trabalho 

de revisão e apresentação de propostas envolve a contribuição. 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Cuidar mais da nascente, a nossa está muito suja, nem o 

cachorro bebe a água na nascente. 

 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE: Conforme vistoria preliminar foi possível 

evidenciar que a nascente está sendo assoreada por alguma movimentação de terra ou falha 

no direcionamento da drenagem de águas pluviais no local. 

Vamos solicitar apoio da Secretaria de Infraestrutura para nova vistoria no local na próxima 

semana para identificação do real problema para planejamento das ações necessárias de 

recuperação para o local. 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Solicita áreas de lazer para a região, que embora faça parte da 

região sul que tem outros bairros com equipamentos de lazer, a distância do bairro Jardim 

Paraíso demanda uma área destinada para lazer neste local com academia ao ar livre. 

 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE ESPORTES: Nessa Região desenvolvemos as seguintes 

atividades: - Futsal para crianças de 12 a 18 anos; - Aula dirigida de academia ao ar livre; - 

Aula de Dança; - Liang Cong; - aula de futebol (no Campo). 



 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Solicita informações sobre a possibilidade de desdobro no 

Jardim Colônia. 

 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: Explicou que as restrições que existem 

no Jardim Colônia estão registradas no Cartório de Registro de Imóveis e foram impostas pelo 

loteador do local e que essa revisão para desta restrição será estudada nno momento da 

atualização da lei que disciplina o uso, ocupação e urbanização do solo. 

 

NOME: Benedito Rosário 

ENDEREÇO: Rua Pedro Ribeiro Moreira, 105 

BAIRRO: Jardim Iolanda Paraíso 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Solicita uma lombada na Rua José Pinto. 

 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE: A solicitação entrará no cronograma de 

estudo técnico de viabilidade nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, que se constatada 

será inclusa no cronograma de execução. 

Esse estudo é feito pela equipe de engenharia da Secretaria de Mobilidade para verificar o 

local, ressaltando que esta análise e viabilidade de atendimento depende da identificação do 

tipo de via e da velocidade permitida no local, mas que o local será estudado. 

 

NOME: Cirene Maria Leite 

RG: 22.590.673-9 

BAIRRO: Jardim Paraíso. 

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Tem como reabilitar a iluminação na segunda viela uma em 

baixo e outra para cima, na rua da padaria do Jardim Paraíso. A viela fica perto da minha casa 

– Endereço: Rua Elisa Rossi Capelli, nº 89. CEP. Observar o CEP dessa rua. 

 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: Temos muitos problemas com viela em 

toda a cidade e estamos realizando um levantamento bairro por bairro sobre esses problemas. 

Começamos pelo Cidade Jardim e Jardim do Vale, mas no ano que vem serão priorizadas as 

vielas do Jardim Paraíso. 

Este trabalho é feito por etapas e com equipe reduzida da prefeitura, mas serão revistas as 

vielas de todos os bairros e verificada a situação de cada uma delas.  

 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Novas turmas de EJA para outros anos. 

 



RESPOSTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: Na programação atual e de competência 

municipal o Programa de Educação de Jovens e Adultos contempla o Ensino Fundamental 1 e 

os demais níveis estão a cargo do Estado e da Diretoria de Ensino de Jacareí. A Secretaria de 

Educação ainda não definiu se haverá abertura de EJAs em outras escolas, para quem não 

teve oportunidade de cursar até o 5ª ano, primeira etapa do Ens. Fundamental. Com o apoio 

dos Agentes Comunitários da Saúde atuantes em seus territórios, estamos levantado dados 

sobre o grau de escolarização dos moradores de algumas regiões, para analisar essa 

necessidade: Mississípi, Jardim Flórida, Lagoa Azul, Jardim da Conquista, São Silvestre, 

Cidade Salvador, Jardim Real, Vila Vintém, 22 de Abril, Bela Vista e 1º de Maio. Atualmente 

tem EJA noturno nas seguintes escolas: Barão de Jacareí (Centro); Beatriz Junqueira (Parque 

Meia Lua); Joaquim Passos (Cidade Salvador); Conceição Magalhães (Jardim Paraíso); José 

Éboli ( São Silvestre); Maria Luiza Vasques (Rio Comprido); Maria Regina Cachuté (Parque 

Imperial); Neusa Teodoro (Vila Zezé); Presbítero (Veraneio Ijal); Tarcísio (1º de Maio); Silvio 

Silveira (Parque Brasil) e EJA diurno na escola Lamartine Delamare (Centro). 


