
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" - 07 de julho 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 sete dias

do mês de julho de dois mil e quinze, com inicio ás 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, do Secretário Municipal de Serviços Públicos

Aguinaldo Leite, do assessor especial Gilberto Valverde Carneiro, e ainda com a presença

das assessoras parlamentares 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 praças, parques e

demais áreas verdes, obras novas, manutenção e conservação da cidade, resíduos sólidos,

iluminação pública, indicações e solicitações enviadas por vereadores e dúvidas pontuais

dos vereadores. Passa a palavra ao Sr. Aguinaldo Leite, que inicia o primeiro tema

informando que a cidade de Jundiaí possui cerca de 400 (quatrocentas) praças, das quais

130 (cento e trinta) possuem algum tipo de equipamento, como academia ou playground.

Esclarece que, além da Unidade de Desenvolvimento Ambiental (Unidam), outros sete

parques municipais estão sob responsabilidade de sua secretaria, localizados nos bairros

Corrupira, Tulipas, Eloy Chaves, Engordadouro, Morada das Vinhas e Jardim do Lago, bem

como o Jardim Botânico. Acrescenta que o parque do Jardim do Lago será inaugurado no

dia primeiro de agosto, e que os trabalhos em outras áreas verdes estão em andamento,

como a segunta etapa do Parque Eloy Chaves, as áreas do Jardim Paulista, da Cidade

Nova e da Vila Esperança, esta com uma área de 220 (duzentos e vinte) mil metros

quadrados, e o Bosque do Jardim Copacabana, com área de 12 (doze) mil metros

quadrados. Cita que, além de academia e playground, a vegetação também é um importante

atrativo dessas áreas, e a Secretaria de Serviços Públicos iniciou um trabalho para catalogar

a vegetação na área urbana da cidade, tendo encontrado espécies raras de árvores como o

Breu Branco. Informa que essa catalogação é uma importante ferramenta para aplicação da
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Lei 8392/2015, de autoria do Vereador Paulo Malerba, que prevê publicidade de parecer

favorável a corte ou supressão de árvore. Destaca que a secretaria reativou o viveiro de

mudas (Unidam) e que o Jardim Botâncio possui um banco genético e um grupo de

pesquisa de espécies nativas, além de ter passado da categoria C-provisório para a

categoria B. Ainda sobre as áreas verdes, relata que a cidade possui oito milhões de metros

quadrados que precisam ser roçados e capinados, e que demandam também serviços de

paisagismo, entretanto não há equipes suficientes para essa quantidade de trabalho. Cita o

problema da renovação trimestral do contrato de coleta e varrição, que não cobre toda área

necessária. Em relação á iluminação pública, confinna que esta passa a ser de

responsabilidade e custeio da prefeitura a partir de agosto, quando vence a liminar que

mantém tal incumbência á CPFL. Explica que a prefeitura vai terceirizar esse serviço, tendo

optado pelo pagamento de pontos iluminados em vez de pagar por pontos falhos.

Acrescenta que Jundiaí possui cerca de 50 (cinquenta) mil pontos de iluminação, e que a

secretaria pretende elaborar um Plano Diretor de Iluminação Pública. A respeito das

indicações e solicitações de vereadores, expressa que alguns demandam muitos serviços,

mas geralmente simples, enquanto outros demandam poucos, mas muitas vezes

complexos. Ressalta que está priorizando o atendimento de três formas de pedidos

recebidos pela secretaria, sendo estes o canal 156, as solicitações e indicações do

legislativo e as reclamações registradas pela ouvidoria. O vereador José Adair de Souza

expõe as dificuldades de atendimento de suas indicações e o secretário Aguinaldo Leite

explica a existência de problemas contratuais e orçamentários. Com relação aos residuos

sólidos, informa que a diminuição de gastos nessa área pode ser feita por meio de educação

ambiental e redução de resíduos. Diz que o valor pago para a prefeitura na cotratação das

caçambas é o tributo com menor índice de inadimplência da cidade, e que o residuo de

construção civil recolhido pelas caçambas é encaminhado ao GERESOL (Gerenciamento de

Resíduos Sólidos) para triagem e reciclagem desses entulhos. Destaca a elaboração de

uma Minuta de Lei referente ao Plano Municipal de Saneamento e de Resíduos Sólidos, que

será enviada à Câmara Municipal, e manífesta o desafio de transfonnar esse plano de

governo em uma política de ação do municipio. O vereador Paulo Eduardo Silva Malerba

pergunta sobre a revitalização da Praça Francisco Fernandes Pessolano, no Vianelo, e

sobre a Avenida Henríque Brunini, no Fazenda Grande. O secretário explica que o projeto

de revitalização da praça está pronto e é prioridade da Unidade de Serviços Central (US-1)
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e
vereador Rafael Antonucci

para o segundo semestre. Também informa que a urbanização da Avenida Henrique Brunini

está no cronograma da Unidade de Serviços Oeste (US-5). Sem mais perguntas dos

vereadores presentes, a reunião é encerrada pelo Presidente às dezessete horas e

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

assinada pelos senhores membros da Comissão de Infraes tu e Mobilidade Urbana da

16" Legislatura da Câmara Municipal de Jundial (2015/201

Presidente vereador Paulo Eduardo Silva Malerba

vereador José Adair de Souza

vereador José Carlos Ferreira Dias

vereador Márcio Pentecostes de Souza
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ANEXO 1
REUNIÃO ORDINÁRIA - 07 DE JULHO DE 2015
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Ver. Rafael Antonucci ~

Presidente Ver. Paulo Eduardo Silva Malerba

Ver. José Adair de Souza

Ver. José Carlos Ferreira Diasc.
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