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São Paulo

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

URBANA

AUDITÓRIO "ELOY CHAVES" - 1° de março de 2016, 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 Sâo Paulo, realizada ao primeiro dia

do mês de março de dois mil e dezesseis, com inicio às dezesseis horas, no Auditório "Eloy

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

presença dos vereadores membros da comissão, José Carlos Ferreira Dias, Márcio

Petencostes de Sousa e Rafael Antonucci, e ainda com a presença das assessoras

parlamentares Viviane Cristina Soares, lolanda de Oliveira e Danielle Tega, conforme lista

de presença assinada (ANEXO 1). O presidente vereador Paulo Eduardo Silva Malerba

apresenta a pauta, referente ao balanço das atividades realizadas em 2015 e ao

planejamento de ações da comissão para o ano de 2016, e abre o diálogo sobre a

Secretaria Municipal de Transportes. O vereador Rafael Antonucci relata problemas

relacionados à presença de ambulantes nos terminais, e o presidente da comissão relembra

que o tema havia sido debatido em reunião do ano anterior, na qual a secretaria foi

questionada sobre a regulamentação de atividades comerciais nos terminais. O vereador

José Adair de Souza relata insatisfação com a Diretoria de Operações de Trânsito quanto à

falta ou lentidão de atendimentos de demandas da população. Sugere que a comissão faça

um Requerimento de Informações solicitando detalhamento sobre a receita do Fundo

Municipal de Trânsito e destinação dos recursos recebidos, item aprovado pelos demais

vereadores. O vereador Márcio Petencostes de Sousa ressalta que, apesar do aumento no

orçamento dessa secretaria, há muita demora para ações de pintura e colocação de placas

de sinalização, além de morosidade para finalização e implementação de projetos. Enfatiza

que a colocação de placas toponimicas também está atrasada e aborda a necessidade de

colocação de mais abrigos em pontos de ônibus da cidade, especificamente no Núcleo

Balsan, bairro que também apresenta problemas em relação ao cumprimento de itinerário

das linhas de ônibus. Cita a importância de expandir o programa de Educação no Trânsito

aos bairros periféricos e o problema no funcionamento de semáforos da região leste em

periodos de chuva. O presidente vereador Paulo Malerba expõe que alguns itinerários
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vereador Márcio Petencostes

vereador Rafael Antonucci

noturnos da linha do Eloy Chaves também não foram cumpridos e sugere que a Comissão

faça novas visitas a terminais ainda não visitados, como são os casos do Colônia,

Hortolândia, Cecap e Eloy Chaves. O presidente da comissão passa, então, a expor temas

referentes á Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, destacando a

importância de debater o Plano Diretor Participativo. O vereador Rafael Antonucci cita que

alteraçôes do zonemaento do bairro do Caxambu estão gerando debates entre moradores e

empreendedores e merecem atenção da comissão. Os demais vereadores ressaltam a

importância de proteção das áreas de manancial, bem como a necessidade de fiscalização

e contrapartidas a quem permanece no cultivo da terra. Decide-se agendar uma reunião

extraordinária da comissão com a Secretária de Planejamento e Meio Ambiente, Daniela da

Camara Sutti, em data anterior ao Congresso da Cidade, previsto para o dia 20 de março.,
Em relação á Dae S.A. - Água e Esgoto, o vereador José Adair de Souza e demais

vereadores da comissão ressaltam o bom atendimento realizado especialmente pelo Diretor-

Presidente, Jamil Yatim, e pelo Diretor Financeiro e Comercial, Mauricio Alberto Pereira.

Entretanto, apontam que há demora em algumas demandas, especialmente no fechamento

de buracos após a realização de obras. O vereador José Adair de Souza pede apoio aos

demais vereadores da comissão para um projeto de lei de sua autoria que será colocado em

votação em breve sobre elevação de multa em caso de terreno baldio e a assessora

parlamentar lolanda Oliveira informa que nos dias três e quatro de mafço será realizado o

Fórum Paulista de Mobilidade Urbana no Ciesp. A reunião é encerrada pelo Presidente ás

dezessete horas e quarenta minutos. Para registro, lavra-se e ata, que, após lida e

aprovada, segue assinada pelos senhores membros da C missão de Infraestrutura e

Mobilidade Urbana da 16" Legislatura da Câmara Municipal d Jundiaí

Presidente vereador Paulo Eduardo Silva Malerba

vereador José Adair de Souza

vereador José Carlos Ferreira Dias
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ANEXO 1
REUNIÃO ORDINÁRIA - 01 DE MARÇO DE 2016

LISTA DE PRESENÇA

Ver. José Carlos Ferreira Dias

Ver. Rafael Ant~'

Ver. José Adair de Souza

Membros

3.
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5.
6.
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8.

9.

10.
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19.

20.

Presidente Ver. Paulo Eduardo Silva Mal

Ver. Márcio Pentecostes de Souza
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