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NOVA DIRETORIA AMPROVIC- UMA ASSOCIAÇÃO DE BAIRRO 
QUE VISA MELHORIAS PARA TODO O VILLAGE

Na reunião geral da associação de bairro do Village, realizada em julho 2016, foi aclamada a nova diretoria da
AMPROVIC para a gestão 2016/2018. Apesar de trabalhar como um grupo gestor, para atender à burocracia, 
a Diretoria é composta por 6 (seis) diretores e 6 (seis) conselheiros sendo os cargos definidos como segue:
Presidente: Noemie Nelly NahumVice-Presidente: Ana Claudia Santos
- 1º Secretário: Matheus Vieira de Luca
- 2º Secretário: Leandro de Mello Negreti
- 1º Tesoureiro: Cintia Maria Baldrighi
- 2º Tesoureiro: Maria Fernanda Felice Paes
- Conselheiros Titulares: Suely de Fátima Costa, Ana Julia de Carvalho, Lélia Reginato Vieira de Luca
- Conselheiros Suplentes: Simone Nunes, Caroline Cardoso Silva, Conceição Aparecida Santos Avelar

Para esta Diretoria, torna-se fundamental uma boa convivência entre todos os moradores, independente de 
classe social, religião ou preferência partidária política. Pretende-se sim, trabalhar em parceria com a gestão 
pública, no sentido de formarmos um canal de diálogo representativo do bairro, levando em conta questões de 
ordem coletiva, como demandas em infraestruturas, manutenção, instalação de equipamentos públicos de lazer 
e recreação. As reuniões durante a vigência da Diretoria serão de ordem interna e mensais para discutir e prepa-
rar as reuniões gerais, as reuniões gerais serão bimestrais conforme calendário que será distribuído em breve. 
Nas reuniões gerais, pretende-se trazer informes de andamentos de ações, apresentação de temas pertinentes à 
discussão, oferecimento de oficinas, palestras e elaboração de eventos comunitários.
O registro da nova AMPROVIC finalmente saiu no dia 09/08/2016! agora pretende-se obter o CGC para que 
associação possa finalmente ser uma pessoa jurídica podendo ter associados, com a mensalidade que posterior-
mente deverá ser colocada em discussão.
Desta maneira, nós gostaríamos de contar com a colaboração e presença do que virão a ser os associados desta
instituição, não só com a presença física, mas também de forma colaborativa. A diretoria é composta por volun-
tários que dedicam seu tempo para colaborar com as questões do bairro, porém todos os moradores do Village 
possuem os mesmos direitos, deveres, cada um é responsável pelo espaço no qual vivemos e convivemos.
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VILLAGE FAZ PARTE DO ORÇAMENTO CIDADÃO

Dia 13 de julho aconteceram as eleições para a formação do novo Conselho 
do Orçamento Cidadão da região norte de Campinas (Barão Geraldo).
Tendo em vista a oportunidade de levantarmos e pleitearmos demandas do 
nosso bairro e  toda região junto aos órgãos públicos municipais, formamos 
uma chapa com três membros do Village, Nelly Nahum, Cintia Baldrighi e 
Ana Cláudia dos Santos, em conjunto com o Sr. João Bonide, morador do 
Guará, sendo esta chapa eleita na ocasião.
O grupo passará por um curso preparatório no mês de setembro deste ano, 
juntamente com os membros dos conselhos de outras regionais do municí-
pio de Campinas.
No dia 02 de agosto o grupo se reuniu na prefeitura com o Sr. Arlindo 
Dutra, do Conselho do Orçamento Cidadão. Foi elaborado um documento, 
a princípio com as demandas urgentes dos bairros Village, Guará, Bosque 
das Palmeiras e Vila São João. No decorrer de nossa participação no Conse-
lho, outras solicitações serão incluídas. 
Estamos entrando em contato com outras associações de bairro em Barão 
Geraldo para conversamos sobre todas as questões pendentes, solicitadas à 
prefeitura.

VAMOS AJUDAR
NOSSO CAMPEÃO!

O Kauan da equipe Tozan foi 
convocado para participar do 
Pan Americano de Basebol 
pela seleção brasileira juvenil 
em Nicarágua! Mas para 
custear a viagem ele precisa 
de nossa ajuda, em outubro 
estaremos vendendo rifas no 
valor de R$10.00 pra ajudar o 
Kauan com os custos da 
viagem. 
Além de ajudar você tem 
chances de ser sorteado e 
ganhar uma tv, um play station 
e um smartphone!
Os sorteio será realizado dia 
17/12 pela loteria federal.
Vamos ajudar o Kauan nessa 
grande iniciativa? 
Para comprar a rifa entre em 
contato com a Luciane da 
AMIC Village e boa sorte!

REUNIÃO COM A SUB PREFEITURA DE BARÃO 
GERALDO

A diretoria da AMPROVIC esteve em reunião com o subprefeito de Barão 
Geraldo Valdir Terrazan no dia 10/08/2016, apresentando as principais 
demandas do bairro. Como a Subprefeitura cuida da manutenção do bairro, 
a maior parte dessas demandas serão solicitadas diretamente para a Prefei-
tura. Foi recomendado pelo subprefeito para que cada requerimiento seja 
feito junto a instituição responsável com cópia para ele, 
subpbgeraldo.operac@campinas.sp.gov.br, ele comprometeu-se em apoiar 
essas demandas. Abaixo segue as demandas e os órgãos responsáveis pelo 
atendimento:
- Dispositivos de Redução de Velocidade - EMDEC
- Iluminação Praças e Ruas Públicas – CPFL
- Bancos nos pontos de ônibus e campinho de futebol – EMDEC
- Queimadas – Defesa Civil
- Entulhos e Crateras nas ruas do bairro
- Linhas de ônibus do bairro – EMDEC

O CIDADÃO TEM PODER

A participação dos moradores nos assuntos do bairro é muito importante e 
necessária, atravrés dela conseguimos muitas conquistas.
O grupo da AMPROVIC no Facebook é muito bem utilizado pelos morado-
res pois alí existe uma real intereção onde são expostos diferentes pontos de 
vista e existem propostas para a solução de alguns problemas. Porém muitas 
vezes o Fecebook não basta, além dele podem ser utilizadas outras ferra-
mentas para reclamar, registrar queixa, cobrar e pressionar a prefeitura. 
Hoje temos uma série de recursos que podem trazer muitas melhorias se 
foram bem utilizados, vamos listar alguns deles a seguir.

CATA TRECO
Segue programação com datas em 
que haverá coleta do porta-trecos

MÊS DIA SEM.

DEZ QUINTA

NOV QUINTA

OUT QUINTA

SET

DIA

15

17

20

22 QUINTA
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Abaixos-assinados: O abaixo-assinado é um tipo de solicitação coletiva feita em um documento para pedir 
algo, monstrar queixa ou protesto coletivo a uma autoridade ou instituição, hoje existem diversos serviços de 
abaixo-assinado on-line como o www.change.org e o www.avaaz.org que facilitam muito na coleta de assina-
turas.

156 e Ouvidoria - A AMPROVIC gostaria de ressaltar a importância da ferramenta do 156 – Serviço de Infor-
mação e Solicitação de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Campinas. Esse serviço estabelece um 
canal de comunicação entre a população e a Prefeitura, fornecendo informações, centralizando e encaminhan-
do as solicitações de serviços para os setores competentes. Existe o canal telefonico discando 156 e o canal 
on-line através do site www.cidadao.campinas.sp.gov.br.

Colab - Trata-se de um aplicativo social criado com o objetivo de conectar pessoas que desejam reportar e 
divulgar problemas de suas respectivas regiões. Através desse aplicativo você pode tirar foto de problemas e 
registrar, essa reclamação é encaminhada para os orgãos públicos responsáveis.
Esses foram apenas alguns exemplos de recursos que dão mais poder ao cidadão, porém vale ressalter que a 
melhor solução para resolver problemas do bairro e comunidade é a união dos moradores. A seguir vamos 
relatar dois abaixo-assinados que estão em andamento, veja como você pode nos ajudar! 

ABAIXO-ASSINADOS

A AMPROVIC organizou dois abaixo-assinados, conforme descritos abaixo, cujas listas estão disponíveis em 
lugares estratégicos do bairro, como o Empório Village, Posto de Saúde e Creche. Ambos abaixo-assinados 
também estão disponíveis no site avazz (links disponíveis no facebook da AMPROVIC)), sendo muito fácil 
participar, apenas acessar o link e preencher seu nome e email. O prazo final para participar é dia 30/09.
Até agora foram coletadas apenas 140 assinaturas, por isso, a AMPROVIC pede aos moradores para participa-
rem desse movimento e ajudarem a construírem um bairro melhor para todos.

           

2. IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE NO BAIRRO

Muitos motoristas de carros e ônibus, circulam no Village Campinas em alta velocidade, colocando em risco a 
vida de pessoas e animais, fator esse ainda mais preocupante pelo fato dos pedestres terem que caminhar nas 
ruas, visto que não existem calçadas no bairro.Fora o alto risco de acidentes, a população sofre também com a 
emissão de poeira que é altamente prejudicial à saúde, fato que pode ser confirmado nos aumentos de casos no 
Posto de Saúde, principalmente nessa época do ano que o tempo é mais seco.

1. ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE E PARQUE 
INFANTIL
Este abaixo-assinado tem o objetivo de solicitar junto à 
SANASA a implantação de uma Academia da Terceira 
Idade e Parque Infantil em praça pública localizada na Ave-
nida Dr. Mucio Drummond Murgel, a fim de aprimorar a 
qualidade de vida dos moradores do bairro, além de garan-
tir um melhor uso e ocupação dos lugares públicos do 
bairro.

link avaaz: http://migre.me/uLz1m



RECLAMAÇÃO 156 E OUVIDORIA

Além do abaixo-assinado para implantação de dispositivos de redução de velocidade no bairro, a AMPROVIC 
está mobilizando os moradores para que efetuam a reclamação e solicitação no 156 e disponibilizem o número 
de protocolo para a Associação. Esses números de protocolo, com o abaixo-assinado, serão utilizados para a 
cobrança através de um processo que está sendo elaborado e que será protocolado junto à Prefeitura.
Para facilitar, abaixo segue o passo-a-passo para efetuar a reclamação e a AMPROVIC conta com o apoio de 
todos para essa causa.

VIA TELEFONE
Ligar para 156, relatar a situação toda, como se sente prejudicado e cobrar à prefeitura. Ao final da ligação lhe 
passarão um número de protocolo. Por gentileza, anote este e envie para o e-mail: cmbald@yahoo.com.br.

VIA ONLINE
Acessar o site da Prefeitura www.campinas.gov.br, na aba “SERVIÇOS ONLINE” clique em “156 – Solicita-
ções Gerais”, você será direcionado automaticamente ao Portal Cidadão (https://cidadao.campinas.sp.gov.br), 
onde será necessário efetuar o cadastro. Será enviado um e-mail de confirmação para o acesso. Fazer sua recla-
mação em “Criar uma nova solicitação” e assim, será gerado um número para acompanhamento, da mesma 
forma que o telefone, encaminhar o número para o email: cmbald@yahoo.com.br

O acompanhamento do seu pedido pode ser feito pelo telefone, ligando no 156, ou pelo próprio site do Portal 
do Cidadão. Caso passe 1 mês da sua solicitação e ainda não tenha tido resposta, você deve continuar com a 
reclamação pela ouvidoria (http://ouvidoria.campinas.sp.gov.br), onde o número do protocolo efetuado deve 
ser citado.
Salienta-se que a utilização desse canal deve ser usado para qualquer problema que o cidadão acredita que 
deva ser reportado ao município.

Agora para os ônibus em alta velocidade, a orientação é que se anote o prefixo deste e efetue uma reclamação 
na EMDEC, no telefone (19) 3772-1517.
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PRÓXIMAS REUNIÕES
Segue programação das próxi-
mas reuniões gerais da AMIC

29/10 - Sábado - período terde
10/12 - Domingo - Festa Fim 
de ano.

ENTRE EM CONTATO
COM A AMPROVIC
Nos ajude a fazer do Village 
um bairro melhor, participe 
dos nossos encontros e reuni-
ões, ou entre em contato.

Grupo:
Amprovic Village Campinas

www.amprovic.wordpress.com

amprovic@gmail.com

A implantação de dispositivos de redução de velocidade nas ruas de acesso ao bairro, Emílio Coelho, Sebastião 
Wenceslau Pinheiro, Moacir Cesar de Almeida Bicudo, Valter Kaschel, Dr. Múcio Drummond Muriel e Estrada 
Vicinal (trajeto do ônibus), além de uma sinalização viária adequada (placas de limites de velocidade, pare, 
presença de crianças, dentre outras) são de grande importância para garantir a qualidade de vida e segurança dos 
pedestres e moradores.
Na rua Emílio Coelho moradores tomaram essa atitude e implantaram duas lombadas, o que causou algumas 
discussões sobre o assunto na página do facebook da AMPROVIC, porém, o que fica explícito é a vontade dos 
moradores para que esse tipo de excesso praticado pelos motoristas não ocorra mais.

link avaaz: http://migre.me/uLz6l


