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PREFEITURA ATUA NA LIMPEZA E 
DESOBSTRUÇÃO DE VIAS APÓS CHUVA

As chuvas de quarta-feira (18) deixaram 
alguns estragos pela cidade. Árvores caíram, 
postes foram derrubados. Durante a quinta-
feira, equipes municipais trabalharam 
intensivamente para recuperar todo o 
estrago. A equipe da Secretaria de Serviços 
Públicos realizou a limpeza e desobstrução 
de locais atingidos e a Defesa Civil percorreu 
toda a cidade monitorando e atendendo 
as demais ocorrências registradas. Na 
quinta-feira, a equipe da zeladoria do Meio 
Ambiente, junto com a CPFL, atuou em 
diversos pontos da cidade.

“Todos estão de parabéns pelo 
empenho e dedicação, mas o 
trabalho continua. Nosso maior  
objetivo é salvar vidas.”

Leandro Bizetto, secretário
da Casa Civil
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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

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O
5º MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO

A Prefeitura abriu na última quinta-
feira (19), as inscrições para mais uma 
etapa do mutirão de castração em cães 
e gatos de forma gratuita na cidade, 
sendo o primeiro de 2023 e o quinto 
realizado em um período de dois anos. 

As inscrições podem ser realizadas 
até o dia 15 de fevereiro em três locais 
diferentes, o mutirão está marcado 
para os dias 4 e 05 de março no 
Complexo Esportivo Municipal.

até 15.fev
9h às 12h 

23.jan a 1.fev
9h às 12h 

2 a 10.fev
9h às 12h 

Secretaria de Meio Ambiente
Rod. Edgard Máximo 
Zambotto, 300

CRAS Leste - São José
Estrada da Bragantina, 1871

Emef Charrua
Av. Casa Branca, 510
Botujuru

CENSO 2022: ÚLTIMOS DIAS PARA 
MORADORES RESPONDEREM AO IBGE
O Censo 2022 continua no município 

e conta com recenseadores divididos 
por setores censitários. Para o registro 
das informações, a equipe utiliza um 
Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) azul, 
semelhante a um smartphone.  

Caso você não tenha respondido, 
agende via WhatsApp a visita do 
recenseador pelo número 11 9 7737 6059, 
informando nome completo, endereço e 
disponibilidade de horário.

“A não resposta ao questionário implica diretamente nos recursos que a 
cidade recebe, tanto a nível estadual quanto federal. Por isso, pedimos a 
toda população campolimpense que participe do censo do IBGE”

Paulo Fávaro, vice-prefeito

SAIBA +

SAIBA +

https://shre.ink/1wSe
https://shre.ink/1wSW
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CAPS REALIZA MAIS DE 700 
ATENDIMENTOS POR MÊS

PREFEITURA REALIZA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR

Os Centros de Atenção Psicossocial 
(Caps) são serviços de saúde de 
caráter aberto e comunitário voltados 
aos atendimentos de pessoas com 
sofrimento psíquico, transtorno 
mental e também dependentes de 
álcool, crack e outras substâncias. 
O CAPS, atua no acompanhamento 

Entre os dias 31 de janeiro e 9 de 
fevereiro, a Prefeitura promoverá três 
Audiências Públicas para discutir a 
Revisão do Plano Diretor Municipal. 

A ação vem sendo elaborada e 
discutida desde o início de 2022, através 
de reuniões, oficinas e seminários, 
com a consultoria técnica e condução 
dos trabalhos pelo LPP - Laboratório 
de Projetos e Políticas Públicas da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

ACESSE O CONTEÚDO SOBRE O PLANO DIRETOR

SAIBA +

clínico e na reinserção social dos 
usuários ao cotidiano normal.

Segundo dados do CAPS do 
município, durante o mês são 
realizados entre 750 a 800 
atendimentos. A unidade fica 
localizada na Av. Dom Pedro, 1901 - 
Jardim Guanciale.

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/a-prefeitura/revisao-do-plano-diretor.html
https://shre.ink/1wXM
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PAT CERTIFICA ALUNOS DO CURSO 
DE QUALIFICAÇÃO DE ALIMENTOS

VOLTA ÀS AULAS: PROCON ORIENTA 
SOBRE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES

Na última terça-feira (17), 9 alunos 
receberam um certificado de 20 
horas, validado pelo Senai, pela 
participação no curso de qualificação 
sobre boas práticas de fabricação 
para manipulação de alimentos. O 
curso foi oferecido em uma parceria 
do PAT com a empresa A’doro e o 
Senai de Campo Limpo Paulista.

Com a volta às aulas, o Procon do 
município orienta pais ou responsáveis 
a respeito da compra de materiais 
escolares. É interessante verificar 
quais dos produtos da lista de material 
o consumidor já possui em casa e se 
estão em condição de uso, evitando 
assim, compras desnecessárias. Vale 
ressaltar que a lista de materiais 
escolares deve ser composta por itens 
de uso individual, ou seja, que serão 
utilizados exclusivamente pelo aluno 
durante o ano letivo.

“Esse é o primeiro de outros cursos 
que serão ofertados para nossa 
população. Tanto o PAT, quanto as 
empresas parceiras, e os alunos, 
estão de parabéns pelo empenho 
e dedicação durante o curso.”

Paulo Fávaro, vice-prefeito

SAIBA +

SAIBA +

https://shre.ink/1wXI
https://shre.ink/1wf2
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EM CENA
CENSO 2022

CEMITÉRIO BOSQUE 
DA SAUDADE

O vice-prefeito Paulo Fávaro 
recebeu durante a semana, 
o coordenador censitário do 
IBGE, Gabriel Silvestre, para 
reunião de alinhamento sobre 
o CENSO 2022 - uma importante 
ferramenta que permite traçar 
um retrato fiel da cidade.

48 gavetas sociais estão sendo 
construídas no Cemitério 
Municipal.

TRABALHO CONSTANTE
A equipe da Secretaria de 
Serviços Públicos não para! A 
equipe percorre, diariamente, 
na limpeza de ruas pelo 
município, além de desobstruir 
bueiros e desassorear córregos. 
Colabore com a cidade e não 
jogue lixo nas ruas.
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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

