
Boletim do Mandato do Vereador  Paulo Bufalo—PSOL  - Região Sul  - Maio 2021 

 Nesses quatro primeiros meses do mandato, além das ações parlamentares de fiscalização, atua-
ção nas comissões e apresentação de projetos no legislativo, temos encaminhado as solicitações dos 
moradores para a realização de serviços de manutenção e melhorias em áreas públicas. Essas ações 
são feitas através de indicações e requerimentos à Prefeitura, que é a responsável pela execução des-
ses serviços. 
 Neste informativo apresentamos algumas dessas iniciativas. 

 

 

Indicação nº 206/2021/  
Solicita manutenção do pavimento e 
sinalização para estacionamento a 
45° no trecho da rua Antônio Olivei-
ra Valente que divide a praça exis-
tente entre a rua Fausto Dias de Me-
lo, avenida engenheiro Antônio 
Francisco de Paula Souza e avenida 
Francisco Perotti, na Vila Marieta. 

Indicação nº 3083/2021 
Solicita serviços de tapa-buracos e 
reparos na pavimentação da Rua 
Custódio Teixeira, na altura da resi-
dência número 1175, na Vila Georgi-
na.  

Indicação nº 2530/2021  
Solicita extração ou poda de uma 
árvore na rua Synira de Arruda 
Valente, em frente à residência nº 
406, no bairro Jardim dos Olivei-
ras. 

Indicação nº 2528/2021— Solicita 
extração a de uma árvore na rua 
Wilson da Cruz, em frente à resi-
dência número 121, no bairro Nú-
cleo Residencial Bairro da Vitória. 
 

Indicação nº 1768/2021 
Solicita vistoria e estudos para ex-
tração de uma árvore na rua Kokira, 
em frente à residência nº 82, no 
bairro jardim amazonas.  

Indicação nº 1495/2021 
Solicita poda do mato, limpeza do 
lixo e manutenção dos brinquedos 
na praça situada no cruzamento da 
rua Custódio Teixeira com a rua Al-
cídes Paulo, no bairro Vila Georgina. 

Indicação nº 1491/2021 
Solicita reparos na pavimentação da 
rua Padre Gil Correia Machado, jun-
to a sarjeta, em frente ao nº 461, no 
parque Jambeiro. 

Indicação nº 1491/2021 
Solicita reparos na pavimentação 
da rua Padre Gil Correia Machado, 
junto a sarjeta, em frente ao nº 
461, no parque jambeiro. 

Indicação nº 819/2021 
Solicita operação tapa buraco em 
toda a extensão da rua Aguinaldo 
Macedo na bairro Vila Ipê 

Indicação nº 817/2021 
Solicita poda de mato alto e limpe-
za de todo o canteiro da avenida 
José Fonseca de Arruda, bairro Jar-
dim dos Oliveiras. 

Indicação nº 818/2021 
Solicita operação tapa buraco na 
rua Kokira e na rua Clara Cama-
rão, bairro Jardim Amazonas. 

 

Indicação nº 816/2021 
Solicita poda de mato alto e das 
copas baixas de árvores, limpeza de 
toda a área da praça Vitória Régia, 
bairro Jardim Amazonas. 

Indicação nº 739/2021 
Solicita obras para troca da tubula-
ção subterrânea do córrego que 
passa sob a rua Cosme Pelegrine, 
na altura do cruzamento com a rua 
Custódio Teixeira, Vila Georgina. 

Indicação nº 280/2021 
Solicita a troca da tubulação para 
aumento de vazão de escoamento 
sob a avenida Maria Emília Alves 
dos Santos, próximo ao entronca-
mento com a rua Dona Eglantina da 
Silva Prado, no Parque Prado. 

Indicação nº 207/2021 
Solicita poda do mato alto e das 
copas baixas de árvores, limpeza 
de toda área, manutenção das cal-
çadas e iluminação da “Praça do 
Corintinha”, localizada entre a rua 
Synira Arruda Valente e rua Custó-
dio Teixeira, Vila Georgina. 



Entre em contato com nosso mandato:  

Fone: 3736-1450 paulobufalo@camaracampinas.sp.leg.br 

Acesse, curta e compartilhe nossas redes: PauloBufaloPsol   

Requerimento nº 406/2021— sobre combate às 
enchentes que atingem frequentemente a comu-
nidade do jardim Samambaia. 
Resposta da Prefeitura: Obras em execução 
 
Requerimento nº 405/2021: encaminhamento de 
fotos de bueiro entupido em via da Vila Marieta. 
Resposta da Prefeitura: Encaminhado para provi-
dências 
 
Requerimento nº 370/2021 informações sobre 
obras para sanar a causa de alagamentos na rua 
Custódio Teixeira, no trecho entre as residências, 
nº 868 e nº 1010 Vila Georgina. 
Resposta da Prefeitura: Não há previsão orça-
mentária Solicitada prorrogação de prazo. 
 
Requerimento nº 351/2021 sobre orientações a 
Agentes Comunitários de Saúde para que façam o 
trabalho de monitoramento de oximetria nos paci-
entes de sua área de abrangência. 
Resposta da Prefeitura: Resposta das questões 
formuladas disponível para consulta em nosso 
gabinete 
 
Requerimento nº 294/2021 sobre processo de 
pavimentação e urbanização do núcleo residencial 
bairro de vitória. 
Resposta da Prefeitura: Obras realizadas pela Se-
cretaria de Serviços Públicos 

Requerimento nº 70/2021 sobre a construção de 
um supermercado da rede Covabra no jardim No-
va Europa e as contrapartidas para a região pro-
venientes deste empreendimento. 
Resposta da Prefeitura: Em análise na Secretaria 
de Infraestrutura 
 
Requerimento nº 62/2021 Requer cópias de in-
teiro teor dos processos e termos de tombamen-
to e destombamento do Condepacc de áreas no 
Parque Prado. 
Resposta da Prefeitura:  Enviado o arquivo ao 
gabinete 
 
Requerimento nº 57/2021 sobre área localizada 
entre a avenida Maria Emília Alves dos Santos de 
Angelis, rua Dona Eglantina da Silva Prado, aveni-
da Washington Luiz e rua São Miguel Arcanjo 
(código cartográfico 3443.21.82.9001), no Parque 
Prado. 
Resposta da Prefeitura: Enviado arquivo ao gabi-
nete 
 
Requerimento nº 56/2021 sobre a área localiza-
da na confluência da avenida Brunoro de Gasperi 
com a avenida Maria Emília Alves dos Santos de 
Angelis (código cartográfico: 3443.21.10.3880) no 
Parque Prado. 
Resposta da Prefeitura: Enviado arquivo ao gabi-
nete. 

Paulo Bufalo e equipe da TV Câmara na área localizada na Ave-
nida Brunoro Gasperi, alvo de empreendimento imobiliário em 
local anteriormente tombada pelo CONDEPACC . 

(Vídeo disponível https://youtu.be/9JhcWGswfac) 

Acompanhe as principais ações do nosso mandato 

através das nossas redes sociais na internet. Assis-

ta nosso programa ao vivo todas as sextas-feiras, 

das 17h às 17h30.  Se não puder acompanhar no 

horário, o vídeo fica gravado em nossos canais. 

Você também pode receber nosso boletim sema-

nal pelo whatsapp. Envie uma mensagem para o 

número (19) 97127-6671 

mailto:paulobufalo@camaracampinas.sp.leg.br

