
Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA E MOBIUDADE URBANA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

URBANA

AUDITÓRIO 'ELOY CHAVES' - 04 de agosto de 2015, às 16:00 horas

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

Legislatura da Câmara Municipal de Jundiai, Estado de São Paulo, realizada aos quatro dias

do mês de agosto de dois mil e quinze, com início às dezesseis horas, no Auditório 'Eloy

Chaves' (Plenarinho), sob a presidência do vereador Paulo Eduardo Silva Malerba, com a

presença dos vereadores José Adair de Souza, José Carlos Ferreira Dias, Márcio

Petencostes de Sousa e Rafael Antonucci, da Secretária Municipal de Planejamento e Meio

Ambiente Daniela da Camara Sutii, da Diretora de Gestão Teima Bernardes Pinto, e ainda

com a presença das assessoras parlamentares Viviane Cristina Soares, lolanda de Oliveira,

Elza Francisca de Carvalho e Danielle Tega, conforme lista de presença assinada (ANEXO

1). O presidente vereador Paulo Eduardo Silva Malerba apresenta a pauta a ser debatida,

referente a projetos em andamento, novos projetos, Plano Diretor Participativo, EIV,

indicações e solicitações enviadas por vereadores e dúvidas pontuais dos vereadores.

Passa a palavra á Sra. Daniela da Camara Sutii, que apresenta o diagnóstico de 2013,

quando assume o cargo e observa a falta de estrutura e o atraso nos processos. Explica a

necessidade de reestruturação e de um plano de gestão com a criação de novas equipes.

Apresenta as três escalas de planejamento da secretaria: 1) Pedestre, na qual se trabalha a

requalificação dos espaços da cidade, as politicas públicas participativas e a reabilitação da

área central. Ainda nesse ponto, a secretária expõe a metodologia do urbanismo caminhável

e a experimentação da população nos projetos. 2) Projetos Urbanos, escala que envolve a

requalificação dos bairros e regiões através de projetos incentivados pelo Poder Público,

além dos estudos de mobilidade urbana, como a ciclovia, e as contrapartidas do EIV que,

até o momento, somam cerca de 31 milhões de reais. 3) Plano Diretor Participativo, escala

que trabalha com o pacto entre sociedade civil e Poder Público, contando até o momento

com aproximadamente 10 mil participantes. Após essa exposição inicial, o presidente abre

para as perguntas dos vereadores. O vereador José Adair de Souza questiona sobre a

Ponte Torta, e a secretária explica a necessidade de contratar equipe técnica capacitada

para o trabalho de restauração, apontando que o projeto envolve uma praça temática e um
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pequeno mirante na área ao redor. O vereador Paulo Malerba pergunta sobre a previsão de

construção de outros parklets, e a secretária informa que os próximos locais serão definidos

a partir de novas oficinas com a população. O vereador Rafael Antonucci sugere que

determinada área verde no bairro da Colonia seja transformada em utilidade pública, e a

secretária propõe estudar o caso. O vereador Márcio Petencostes de Souza expões alguns

problemas relacionados ao uso de solo e ao fechamento de comércios não autorizados, e a

secretária observa que a legislação da cidade tem alguns obstáculos para certas situações.

O vereador Paulo Malerba questiona sobre a Praça Francisco Pessolano e, segundo a

secretária, o projeto já está pronto e foi enviado á Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

O vereador José Dias sugere a construção de uma área verde em frente aos prédios da Av.

Giustiniano 80rin, e a secretária propõe estudar esse caso. A secretária manifesta a

importância de preservaçâo de áreas verdes e explica a necessidade de manejamento

realizada no Projeto Esplanada Monte Castelo. Sem mais perguntas dos vereadores

presentes, a reunião é encerrada pelo Presidente ás 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 Urbana 16" Legislatura da Câmara

Municipal de Jundiai (2015/2016):

Presidente vereador Paulo Eduardo Silva Malerba

vereador José Adair de Souza

vereador José Carlos Ferreira Dias

vereador Márcio Petencostes

vereador Rafael Antonucci
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ANEXO 1
REUNIÃO ORDINÁRIA - 04 DE AGOSTO DE 2015

LISTA DE PRESENÇA
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Ver. José Carlos Ferreira Dias
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