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COMUNIDADE REVIVER GANHA 
IDENTIDADE CAMPOLIMPENSE

A comunidade Reviver, localizada no São 
José, vem ganhando ainda mais identidade 
de Campo Limpo Paulista. E na última 
quinta-feira (22), a Prefeitura realizou 
a inauguração de um novo espaço para 
práticas esportivas, sendo um campo de 
futebol e uma quadra de basquete 3x3.

Kelli Maia, representante da Associação de Moradores da Comunidade Reviver

“O prefeito e os secretários da Prefeitura nos atenderam e realizaram 
todos os nossos pedidos. Ver as crianças se divertindo no parquinho e nas 
quadras é realmente algo emocionante. Nós, da Comunidade Reviver, só 
temos a agradecer, pois agora as nossas crianças terão um lugar adequado 
para brincar e se divertir.”

SAIBA +

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/administracao/comunidade-reviver-ganha-identidade-campolimpense.html
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CLIQUE 
PARA 

ACESSAR

Viver Melhor entrega primeiras casas
Na última quinta-feira (22), 

aconteceu a entrega das 
primeiras casas que foram 
contempladas pelo programa 
Viver Melhor, iniciativa do 
Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional Urbano (CDHU).

De acordo com a CDHU, 
algumas casas da rua Edmundo 
Antônio Pernetti ainda estão 
em obras, com previsão de 
entrega até o fim de janeiro 
de 2023. Após a entrega de 
todas as casas, o programa vai 
restaurar residências da rua 
Vitor José de Almeida e parte 
da rua Nelson Manuel, ambas 
no bairro São José.

SAIBA +

https://shre.ink/1NFs
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SAIBA +

Começam atendimentos no Poupatempo

Plano Diretor de Turismo entra em vigor em 2023
Durante a semana, o prefeito Dr. 

Luiz Braz recebeu em seu gabinete 
a turismóloga Cláudia Parra, que 
entregou a versão final e oficial do 
PDTur (Plano Diretor de Turismo) 
do município. Através do PDTur, é 
possível analisar todas as informações 
levantadas sobre o potencial turístico 
da cidade, possibilitando que sejam 
propostas diretrizes, para evolução 
em determinados pontos para 
um desenvolvimento turístico do 
município.

A unidade do Poupatempo do 
município realizou os primeiros 
atendimentos na última quarta-
feira (21). Inicialmente, os serviços 
serão oferecidos sem necessidade 
de agendamento, para testagem do 
sistema. Após o período de testes, 
haverá a inauguração oficial do serviço, 

“É uma conquista muito importante 
pra cidade ter o Poupatempo 
aqui. Uma parceria nossa com o 
Governo Estadual que vai auxiliar 
os moradores campolimpenses.”

Dr. Luiz Braz, prefeito municipal

com os atendimentos sendo realizados 
de forma agendada, através do site 
oficial ou aplicativo do Poupatempo. 

O Poupatempo fica na Av. Alfried 
Krupp, 995 - Centro. O horário de 
funcionamento é de segunda a sexta, 
das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 
13h15.

ACESSE O SITE DO POUPATEMPO

SAIBA +

https://shre.ink/1NtZ
https://shre.ink/1pts 
https://shre.ink/1NtZ
https://shre.ink/1Ntc
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Local de castração irregular é interditado
No último domingo (18), uma 

chácara residencial no bairro Pau 
Arcado realizaria um mutirão de 
castração com mais de 50 animais. 
Mas, a Prefeitura foi até o local e 
realizou a interdição da ação, a 
chácara foi interditada pelo setor 
de fiscalização por não possuir 
alvará de funcionamento para a 
realização do evento, conforme 
determina a Lei Municipal n° 
170/01, artigo 186.

COMEÇAM OBRAS DE RECUPERAÇÃO 
NA ESTRADA DA COOPERATIVA

Uma importante vicinal começou 
a ser recuperada, esta semana, 
em Campo Limpo Paulista. As 
obras acontecem na estrada da 
Cooperativa e são realizadas pelo 
Governo do Estado e Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER), após 
solicitação feita pela Prefeitura. Há 
anos a estrada não tem qualquer 
tipo de manutenção

SAIBA +

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

EM CLIMA NATALINO

NOVOS GCMs INICIAM ESTÁGIO

NOVOS BRINQUEDOS EM BOTUJURU

EMPRESÁRIOS DISCUTEM 
PLANO DIRETOR

Durante a entrega da área 
esportiva para a Comunidade 
Reviver, um Papai Noel fez a 
alegria da criançada do local. 

Durante a semana, alguns 
GCM que estão em formação 
realizaram patrulhas pela 
região central do município.

O campo de futebol de Botujuru 
foi presenteado com brinquedos 
novinhos para as crianças, esta 
semana.

Dia 22, o vice-prefeito Paulo Fávaro 
recebeu proprietários de áreas 
na SP-364 para discutir ideias a 
respeito do Plano Diretor.
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Abre e fecha no período de festas
As festas de fim de ano chegaram, 

e com isso, o funcionamento dos 
órgãos públicos na antevéspera 
do Ano Novo terão alterações. 
Pois a Prefeitura de Campo Limpo 
Paulista decreta a suspensão do 
expediente em alguns dias desse 
período festivo. Confira o que abre 
e fecha na próxima semana que 
antecede 2023. SAIBA +

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/casa-civil/festas-de-final-de-ano-confira-o-que-abre-e-fecha-em-campo-limpo-paulista.html
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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

