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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

URBANA

AUDITÓRIO "ELOY CHAVES" - 22 de novembro de 2016, às 16h30

Ata da Reunião da Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (CIMU) da 16' Legislatura

da Câmara Municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, realizada aos vinte e dois dias do mês

de novembro de dois mil e dezesseis, com início às dezesseis horas e trinta minutos, no

Auditório "Eloy Chaves" (Plenarinho), sob a presidência do vereador Paulo Eduardo Silva

Malerba, com a presença dos vereadores membros da comissão, José Adair de Sousa, José

Carlos Ferreira Dias, Márcio Petencostes de Sousa e Rafael Antonucci, e ainda com a presença

das assessoras parlamentares Elza Francisca de Carvalho e Danielle Tega, conforme lista de

presença assinada (ANEXO 1). O presidente vereador Paulo Malerba abre os trabalhos

agradecendo a presença de todos e expõe a pauta, referente ao balanço das atividades

realizadas pela Comissão no Biênio 2015/2016. Os vereadores expõem a seriedade com a qual

a Comissão tratou os temas que lhes eram concercentes, convidando secretários(as),

diretores(as) e equipes das diversas pastas atuantes em Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Retoma-se o histórico de reuniões e principais temas debatidos, com as seguintes

presenças: a) do Secretário Municipal de Transportes Wilson Folgozi de Brito, que em mais

de uma ocasião foi convidado a falar sobre os terminais de õnibus, bem 'como à instalação e

manutenção da cobertura de ônibus, á gestão das linhas de ônibus, à sinalização de trânsito

e intervenção no trânsito, e á demora nas respostas e realizações de aç- es; b) do

Superintendente da Fundação Municipal de Ação Social Waldemar Antonio lorzi Foelkel,

que apresentou os projetos em andamento e os novos projetos da FUMAS, além de explicar

os critérios para sorteios e cadastramento; c) do Secretário Municipal de Obras José

Roberto Aprillanti Júnior, que discorreu sobre o orçamento de investimentos, a aprovação de

obras particulares, as obras públicas em andamento e a articulação de sua pasta com

demais Secretarias; d) do Secretário Municipal de Serviços Públicos Aguinaldo Leite,

debateu sobre praças, parques e demais áreas verdes, obras novas, manutenção e

conservação da cidade, resíduos sólidos e iluminação pública; e) do Diretor Presidente da

Dae SA - Água e Esgoto, Jamil Yatim, que falou sobre a situação atual da distribuição de

água nos diferentes bairros e apresentou um balanço do saneamento e for ecimento da

rede de água e esgoto na cidade. Dá-se destaque às diversas reuniões para debater o
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Plano Diretor contando com a presença da Secretária Municipal de Planejamento e Meio

Ambiente Daniela da Camara Sutii, além da equipe técnica do referido plano, e que foram

realizadas na Câmara, na Secretaria e, em algumas situações, em cojunto com a Comissão

de Políticas Urbanas e Meio Ambiente (COPUMA). São lembradas, ainda as reuniões

extraordinárias, como a realizada a Sede do Departamento de Estradas de Hodagem do

Estado de São Paulo com o Superintendente Armando Costa Ferreira para tratar da

necessidade de reparos e implantação de passarelas na Rodovia Vereador Geraldo Dias e

na Rodovia Vice-Prefeito Herrnenegildo Tonoli, além da revisão dos radares e velocidades

estabelecidas nessas rodovidas Também são destacadas as visitas ao Terminal Central,

Terminal da Vila Arens e Terminal Rodoviário para observação das condições do transporte

urbano no município, bem como as reuniões de planejamento e balanço de atividades. Os

vereadores manifestam o comprometimento da CIMU em relação à transparência ja que as atas

e as pautas das reuniões sempre foram disponibilizadas em tempo hábil na página da internet da

Câmara Municipal de Jundiai. A reuniâo é encerrada pelo Presidente às dezessete horas e

quarenta minutos. Para registro, lavra-se esta ata, que, após lida e aprovada, segue assinada

pelos senhores membros da Comissão de Infraestrutura e Mobilidade \:;troanad 16" Legislatura

da Câmara Municipal de Jundiai (2015/2016).

Presidente vereador Paulo Eduardo Silva

vereador José Adair de Souza

vereador José Carlos Ferreira Dias'

vereador Márcio Petencostes de Souza

vereador Rafael Antonuccl
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ANEXO 1
REUNIÃO ORDINÁRIA - 22 DE NOVEMBRO DE 2016

L15TADE PRE5ENÇA

Membros

Presidente Ver. Paulo Eduardo Silva Malerba

Ver. José Adair de Souza

Ver. José Carlos Ferreira Dias

Ver. Márcio Pentecostes de Souza

Ver. Rafael Antmiucci
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