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Com muita emoção,  “Natal Luz” é 
inaugurado em Campo Limpo Paulista

A noite da sexta-feira (25) 
foi de muita emoção para 
quem esteve em frente ao 
Paço Municipal de Campo 
Limpo Paulista. A Prefeitura, 
completamente iluminada e 
com enfeites natalinos, foi 
palco para apresentações dos 
corais da cidade e da banda 
Jazz Orquestra CLP. 

Tudo fez parte da 
programação de lançamento 
do Natal Luz deste ano, 
celebrando a chegada do 
período natalino.  Para fechar 
a noite com chave de ouro, as 
crianças assistiram a chegada 
do Papai Noel e ainda tiveram a 
oportunidade de tirar uma foto 
e realizar o tão famoso pedido 
de fim de ano ao bom velhinho!

FEIRA NATALINA
E para deixar o “Natal 

Luz” ainda mais especial, a 
Prefeitura traz uma novidade 
para este ano, onde a 
Feira Natalina acontecerá 
em quatros sábados, uma 
novidade em alusão ao do 
ano passado. A primeira 
edição acontece hoje (26) das 
9h às 17h, já as outras três 
edições, acontecem nos dias 
3, 10 e 17 de dezembro. Vale 
ressaltar que a Feira Natalina 
acontece bem em frente ao 
Paço Municipal.também nos 
dias 3, 10 e 17 de dezembro.
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Mais segurança para as crianças
A Secretaria de Educação adotou 

uma mudança na entrada e saída 
dos alunos das Creches Municipais, 
agora os pais ou responsáveis deverão 
estar devidamente identificados por 
cadastro e as crianças serão entregues 
não mais no portão de acesso, mas 
sim na porta da sala de aula.

E X P E D I E N T E
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Av. Adherbal da Costa Moreira, 255
Campo Limpo Paulista - Centro

( 11 4039-8304
comunicacaocampolimpopaulista@gmail.com

CLIQUE 
PARA 

ACESSAR

Conheça o Instituto Buscar

O Complexo Esportivo Municipal 
de Campo Limpo Paulista, 
sedia hoje e amanhã (26 e 27) 
o primeiro Festival de Voleibol 
sub-17 feminino e masculino no 
município, a entrada será gratuita 
para a população a partir das 8h, e 
durante o evento será possível doar 
alimentos não perecíveis e litros 
de leite que serão encaminhados 
para o Instituto Buscar, instituição 
que atua no município e tem sede 
no bairro Campo Verde.

Festival de 
Voleibol 
acontece neste 
final de semana

SAIBA +

http://institutobuscar.com.br/
https://shre.ink/1HhC
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Prefeitura regulariza mais 31 
terrenos em Campo Limpo Paulista

Na última terça-feira (22), 31 
moradores da Vila Tito receberam os 
títulos de propriedade do terreno. 
A regularização e a entrega foi 
realizada pela Prefeitura de Campo 
Limpo Paulista em parceria com o 
Programa Cidade Legal da Secretaria 
de Estado de Habitação.

Débora Sofia Machado da Cruz, 
moradora da Vila Tito

“Hoje é um dos dias mais felizes da minha 
vida, agradeço demais ao Dr. Luiz e a todos 
da Prefeitura que acataram o nosso pedido 
e que deram a todos nós, a dignidade e 
a voz de cidadão campo-limpense, é um 
motivo de orgulho saber que a minha 
casa agora está regularizada”.

Dr. Luiz Braz, prefeito municipal

“Hoje entregamos mais títulos de propriedade para famílias que realmente 
necessitavam. É motivo de muita alegria saber que essas pessoas poderão 
viver tranquilamente em suas residências, pois a partir de hoje, eles sabem 
que aquela casa é deles e de mais ninguém.”

SAIBA +

https://shre.ink/1Hhy
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COPA DO CATAR: Prefeitura tem horário 
especial durante jogos do Brasil

De acordo com o decreto nº 
7.070, as repartições públicas 
municipais funcionarão em 
horário especial nos dias de jogos 
da seleção brasileira durante a 
Copa do Mundo. O expediente 
nos dois próximos jogos do dia 
28 de novembro às 13h e 02 de 
dezembro às 16h se encerram às 
12h e 13h, respectivamente. Já os 
serviços essenciais como Hospital 

Prazo para pesagem do 
Auxílio Brasil é prorrogado

O prazo para pesagem do programa 
Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), 
foi prorrogado para o dia 22 de 
dezembro. A pesagem é obrigatória 
e deve ser realizada na UBS de 
referência de cada família para que 
o benefício seja mantido ativo.

de Clínicas, 192, guarda municipal, 
coleta de lixo e trânsito serão 
mantidos normalmente.

ACESSE O DECRETO

O QUE É RECOLHIDO:
Móveis velhos, eletrodomésticos, 

madeiras, pneus e vidros devidamente 
identificados e embalados.

O CATA-TRECO NÃO RECOLHE:
Resíduos de construção, tecido e 

espuma de estofados.

https://dosp.com.br/leituratexto?p=MTEwMTYzMQ==
https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/vive/cata-treco.html
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Secretaria de Saúde aborda
importância das doses de reforço

Por conta da volta dos casos de 
Covid-19 no município, a Secretaria 
de Saúde recomenda às pessoas não 
vacinadas e as que não tomaram as 
doses de reforço (terceira e quarta), 
que procurem as Unidades Básicas de 
Saúde ou o Ambulatório Central para 
serem imunizadas. As vacinações 
acontecem de segunda a sexta-feira 
das 7h às 15h.

Luiz Braz anuncia melhoria 
administrativa para servidores 
Dr. Luiz Braz anunciou, na última 

quinta-feira (24), a antecipação do 
pagamento do 13º salário para o dia 
5 de dezembro. Além disso, anunciou 
também que o Peru de Natal, 
que era entregue aos servidores 
públicos, será convertido em um 
valor creditado no vale alimentação, 
sendo mais R$400 reais no valor 

base do benefício (parcela única), 
totalizando R$800 em dezembro. 

As mudanças não param por aí. A 
partir do ano que vem, a Prefeitura de 
Campo Limpo Paulista, através da lei 
de nº 2.536, vai custear aos servidores 
com formação de nível superior uma 
pós-graduação presencial em Gestão 
Pública, com 80 vagas.

VACINAÇÃO INFANTIL
A partir desta segunda-feira (28), 

crianças com comorbidades entre 
6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 
dias, começarão a ser vacinadas. O 
agendamento poderá ser feito no 
site da Prefeitura.

AGENDAMENTO DE VACINA

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/agendamento-vacinacao/
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CMDCA discute direitos humanos 
dentro da pandemia do Covid-19

Na última quarta-feira (23), foi 
realizada a 10ª edição da Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente no prédio da APAE. Todas 
as propostas que foram aprovadas, 
serão apresentadas pelos delegados 
escolhidos na Conferência Regional, 
que acontece em 2023.

Maria Elizabeth Bueno, 
presidente do CMDCA

“Recebemos a conferência pela 
primeira vez aqui na APAE. É 
fundamental que eles tenham 
conhecimento de como funciona a 
sociedade, e do que pode e não pode.”

SAIBA +

https://shre.ink/1HLW
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EM CENA

Visando a campanha Natal Luz, os pacientes do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPs), participaram de uma oficina no Viveiro Municipal, 
onde confeccionaram enfeites natalinos. Os enfeites confeccionados 
estarão decorando diversos locais da cidade.

DECORANDO A NOSSA CIDADE

Durante a semana, foi realizada 
a entrega de doações de leite ao 
Fundo Social de Solidariedade. 
As doações vieram das equipes 
do Meio Ambiente e Esporte, 
que recolheram doações através 
do mutirão de castração e da 
campanha Esporte Solidário.

MAIS SOLIDARIEDADE

A equipe da Ação Cidadão realizou 
durante a semana, um trabalho 
paisagístico com a plantação de 
placas de gramas embaixo do 
viaduto Brigadeiro Eduardo Gomes.

CIDADE MAIS VERDE
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Durante a semana, a Diretoria de 
Trânsito e Transporte realizou 
revitalizações nas faixas da Av. 
Adherbal da Costa Moreira.

REVITALIZAÇÃO DAS FAIXAS

O Passeio Ciclístico pelo município 
marcou o último domingo (20), 
com um percurso total de 22 km, o 
evento teve a participação de 150 
ciclistas, que largaram do Complexo 
Esportivo, foram até o Pau Arcado e 
depois voltaram ao local de partida.

PEDAL AZUL E ROSA

Esta semana o município 
recebeu, do Governo 
do Estado, duas vans 
adaptadas que vão ser 
muito úteis para atender 
o público na Saúde e 
Educação. 

VANS ADAPTADAS
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ACESSE QUESTIONÁRIO
SOBRE PLANO DIRETOR

https://forms.gle/28bmVDXz1P3Lw1u9A
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PREFEITURA

https://www.facebook.com/prefeituradecampolimpopaulista
https://www.instagram.com/prefeituradecampolimpopaulista/
http://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCmq-A4qO5txe0lxoKz4vDCg

