
Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

URBANA

AUDITÓRIO "ELOY CHAVES" - 08 de setembro de 2015, às 17:00 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 oito dias

do mês de setembro de dois mil e quinze, com início às dezessete horas, 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 Souza, José Carlos Ferreira

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

vereador Eliezer Barbosa da Silva, 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, referente ao balanço das atividades realizadas e ao planejamento das próximas

ações, e expõe os temas debatidos nas reuniões anteriores. Os vereadores presentes

concordam que muitos problemas relacionados à Secretaria Municipal de Transportes

continuam, ressaltando as estruturas dos terminais de ônibus, a sinalização, a forma como é

utilizado o Fundo Municipal de Trânsito e a inutilização dos rad,!res sem oferta de

esclarecimentos adicionais. Destacam a importância de discutir a presença de ambulantes

nos terminais de ônibus e a ausência de guardas municipais para garantir a segurança de

usuários e usuárias do transporte coletivo. Decidem agendar uma visita nos terminiais de

ônibus para dialogar com funcionários, motoristas, passageiros e passageiras. O vereador

Rafael Antonucci informa que fez um requerimento solicitando informações sobre o BRT e

que espera debater com a comissão assim que receber a resposta. O vereador Márcio

Petencostes expõe que a carteirinha de transporte oferecida a pessoas de baixa renda

deveria levar em conta os critérios sociais, pois muitas famílias tem gastos que reduzem o

orçamento mensal, apesar de possuírem renda acima dos requisitos atuais. O presidente

vereador Paulo Malerba apresenta questões discutidas com representantes da Fundação

Municipal de Ação Social - FUMAS e informa que serão liberadas as moradias previstas

para o Bairro do Poste, mas as esperadas para o bairro do Castanho deverão aguardar os

critérios do Plano Diretor. O vereador Rafael Antonucci posiciona-se favoravelmente á ,-<i\1
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e

vereador Rafael Antonucci

proposta da FUMAS em destinar 20% (vinte por cento) dos empreendimentos imobiliários

para áreas de interesse social, como alternativa de solucionar o déficit habitacional da

cidade. O presidente vereador Paulo Malerba destaca o projeto de aluguel social,

apresentado a ele em reunião com o Superintendente da FUMAS Waldemar Antonio Zorzi

Foelkel e a Assessora Especial para assuntos Habitacionais Tatiana Reis Pimenta. O

vereador Márcio Petencostes pergunta que tipo de contribuição a CIMU poderia oferecer à

FUMAS no sentido de apoiar essas diferentes propostas. Os vereadores concordam em

visitar as obras em andamento para acompanhá-Ias. O vereador José Dias fala sobre a

necessidade de revisão de Lei Estadual que estabelece o ITCMD (Imposto de Transmissão

Causa Mortis e Doação) para os casos de doação de imóveis de programas sociais. O

presidente vereador Paulo Malerba destaca que a FUMAS poderia acionar a Secretaria

Estadual de Habitação para debater esse problema. O vereador Márcio Petencostes

questiona sobre obras no imóvel da UBS do Jundiaí Mirim e se este será destinado para

alocar a Polícia Militar. O vereador Rafael Antonucci manifesta-se contra o pagamento de

alguel, feito pela prefeitura, para imóvel destinado à Polícia Militar na região leste. O

presidente vereador Paulo Malerba destaca que o Governo de São Paulo não contribui com

a segurança no municipio e cita que, além dos aluguéis, tanto a gasolina da Polícia Militar

como a do Corpo de Bombeiros estão sendo pagos pela Prefeitura. Sem mais perguntas

dos vereadores presentes, ficam agendadas as próximas reuniões para visitas aos terminais

e aos projetos da FUMAS. A reunião é encerrada pelo Presidente às dezessete horas e

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

assinada pelos senhores membros da Comissão de Infr estrutur obilidade Urbana da
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Presidente vereador Paulo Eduardo Silva Malerba

vereador José Adair de Souza

vereador José Carlos Ferrei
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ANEXO 1
REUNIÃO ORDINÁRIA - 08 DE SETEMBRO DE 2015

LISTA DE PRESENÇA

Presidente Ver. Paulo Eduardo Silva Male

Ver. José Adair de Souza

Ver. José Carlos Ferreira Dias

Ver. Márcio Pentecostes de Souza

Ver. Rafael Antonucci
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