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Câmara promove parcerias para iniciativa 

de reaproveitamento de água de chuva 

Damião destacou o em-

penho do Legislativo gua-

rulhense na articulação 

entre entidades da socie-

dade civil e instituições 

públicas para a execução 

do projeto. “Essa propos-

ta foi trazida por Roberto 

Marcondes, que é um 

ativista na área do meio 

ambiente. Em Guarulhos, 

nós temos uma socieda-

de civil muito articulada e 

temos a abertura do pre-

sidente Martello e do 

gestor de planejamento 

estratégico da adminis-

tração, Sergio Luiz Debo-

ni, para que haja a apro-

ximação do Legislativo 

com essas entidades, a 

fim de desenvolver bons 

projetos, que possam 

auxiliar a sociedade de 

forma sustentável. O pro-

jeto de irrigação tem via-

bilidade, nós vislumbra-

mos que o investimento 

será pequeno e a Prefei-

tura está de portas aber-

tas, com as Unidades 

Básicas de Saúde. Espe-

ramos que a UBS Vila 

Fátima possa ser um em-

brião, um piloto de suces-

so que possa ser trans-

posto para outras unida-

des”.  

Em 04 de novembro, o 

coordenador de projetos 

estratégicos da Câmara 

de Guarulhos, Devanildo 

Damião, reuniu-se com 

Gilmar Godoy, presidente 

da Asseag (Associação 

dos Engenheiros, Arquite-

tos e Agrônomos de Gua-

rulhos). Durante o encon-

tro, Godoy apresentou o 

pré-projeto para reapro-

veitamento de água da 

chuva para irrigar a horta 

comunitária da Unidade 

Básicas de Saúde (UBS) 

Vila Fátima.  

Segundo Godoy, esse é 

um projeto-piloto que po-

de em breve se estender 

também a outras Unida-

des Básicas de Saúde da 

cidade. “Esse projeto foi 

elaborado por várias 

mãos: Prefeitura, Sabesp, 

o doutor Marcondes, que 

foi o incentivador dessa 

iniciativa, e ainda conta-

mos com a participação 

efetiva do doutor Plínio 

Tomaz, que é uma sumi-

dade no assunto. O pré-

projeto está definido e 

agora precisamos verificar 

a viabilidade de implanta-

ção”, explicou o presiden-

te da Asseag. 

Procuradoria Especial da Mulher: segundas-feiras, às 9h 
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Câmara cobra EDP por constantes 

quedas de energia  
Legislativo registrou mais de 10 ocorrências nos finais de semana 

vamos falar com eles 

pessoalmente, mas já 

registramos uma recla-

mação na EDP, que nos 

pediu um questionário de 

equipamentos; nós já 

mandamos, eles têm que 

nos responder; já abri-

mos na ouvidoria da 

EDP e na ouvidoria da 

Agência Nacional de 

Energia Elétrica 

(ANEEL); buscamos to-

dos os órgãos para que 

seja normalizado o mais 

rápido possível, porque 

nós percebemos que há 

uma constância; não são 

fatos isolados, isso tem 

acontecido de forma 

As constantes quedas de 

energia na região em que 

fica situada a Câmara de 

Guarulhos têm irritado a 

administração do Legisla-

tivo. As interrupções no 

serviço da rede elétrica 

têm acontecido, principal-

mente, aos finais de se-

mana. A situação traz pro-

blemas para os equipa-

mentos da Casa e provo-

ca  atrasos no desenvolvi-

mento das tarefas a se-

rem desempenhadas pe-

los servidores.   

Quando retorna, a energia 

elétrica fica oscilante e os 

picos podem danificar 

equipamentos, como a 

placa do portão, que teve 

de ser substituída. A ad-

ministração da Câmara 

tentou contato com a EDP 

Bandeirante, empresa 

responsável pelo forneci-

mento de energia em 

Guarulhos. É o que expli-

ca o gestor de assuntos 

administrativos, Verci Fer-

reira.  

“Nós já fizemos algumas 

solicitações junto à com-

panhia aqui de Guarulhos 

EDP Bandeirantes e fize-

mos a reclamação; nós 

constante ao longo dos 

últimos meses.”  

Em nota, a EDP Bandei-

rante  afirmou que realiza 

constantemente ações 

preventivas e manuten-

ções, para o aprimora-

mento do sistema de for-

necimento de energia. No 

caso da rede que abaste-

ce a Câmara, a empresa 

diz que foram identifica-

das duas ocorrências, 

que impactaram o forne-

cimento de energia local, 

e, com isso, houve o re-

forço das inspeções téc-

nicas, para amenizar pos-

síveis causas. Por fim, a 

empresa concessionária 

ressalta que encaminhou 

ofício à Câmara, orientan-

do sobre ações de revisão 

nas instalações inter-

nas do órgão, para contri-

buir com a qualidade do 

abastecimento de energia 

elétrica.   

A administração da Câma-

ra rebateu o conteúdo da 

nota da EDP, ressaltando 

que não foram somente 

duas ocorrências com re-

lação a queda de energia 

e, sim, mais de 10 e que 

os problemas ocorrem 

praticamente em todos os 

finais de semana.  

Nico Rodrigues 



Legislativo de Guarulhos votou seis 

projetos na sessão de 03 de novembro 
PL da Prefeitura, aprovado em primeira e segunda discussão, amplia prazos do parcela-

mento de débitos municipais 

tutivo nº 01, apresentado 

ao Projeto de Lei nº 

1.541/2020, de Romildo 

Santos (PSD), que dis-

põe sobre denominação 

de quadra sem nomen-

clatura oficial, situada na 

avenida Estados Unidos, 

altura do nº 289, no bair-

ro Jardim das Nações, 

em Guarulhos, de Qua-

dra Marco Antonio Abran-

tes Nogueira.  

Apesar de receber três 

votos contrários e uma 

abstenção, foi aprovado 

com 27 votos favoráveis 

em 2ª discussão e vota-

ção o Substitutivo nº 01 

apresentado ao Projeto 

de Lei nº 2.641/2019, de 

Sérgio Magnum 

(Patriota), que dispõe 

sobre a implementação 

de atividades com fins 

educativos para reparar 

danos causados no ambi-

ente escolar da rede pú-

blica municipal de Guaru-

lhos.   

O Projeto de Lei nº 

2.149/2021, do Executi-

vo, que acrescenta dispo-

sitivos à Lei nº 1.429, de 

19/11/1968, no que con-

A Câmara de Guarulhos 

realizou a 54ª e 55ª Ses-

sões Extraordinárias em 3 

de novembro por video-

conferência. Na primeira 

parte da Sessão foram 

votados seis Projetos de 

Lei: três em primeira vota-

ção e três em segunda. 

Além disso, por votação 

simbólica, foram delibera-

dos quatro Projetos de Lei 

e 20 Requerimentos de 

vereadores. A votação de 

13 itens ficou prejudicada 

por falta de parecer das 

Comissões Técnicas.  

Na 55ª Sessão, apenas o 

PL 3.250/2021, do Execu-

tivo, que altera os pará-

grafos 1º, 2º e 3º do artigo 

2º da Lei 7.910/21 foi vo-

tado e aprovado por una-

nimidade, com 30 votos 

favoráveis. A iniciativa 

amplia os prazos do Pro-

grama de Parcelamento 

Incentivado (PPI), para 

inadimplentes negociarem 

a redução de juros e mul-

tas sobre débitos munici-

pais.  

Foi aprovado em 2ª dis-

cussão e votação, com 30 

votos favoráveis, o Substi-
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cerne a celebração do 

Termo de Ajustamento 

de Conduta - TAC nas 

relações funcionais entre 

a Administração Pública 

Direta e Indireta e seus 

servidores, foi aprovado 

com 28 votos e cinco 

abstenções, em 2ª dis-

cussão.  

Foi aprovado com 31 

votos favoráveis, em 1ª 

discussão e votação, o 

Projeto de Lei nº 

942/2020, que dispõe 

sobre a criação do Dia do 

Soldado Atirador do Tiro 

de Guerra de Guarulhos, 

de autoria do vereador 

Paulo Roberto (PTB). 

Também segue para vo-

tação em segundo turno, 

após receber 32 votos 

favoráveis, o Projeto de 

Lei nº 1.317/2020, do 

vereador Wesley Casa 

Forte (PSB), que dispõe 

sobre reconhecimento de 

utilidade pública da As-

sociação Solidária Cristo 

o Libertador, localizada 

no Município de Guaru-

lhos.  

Foram também delibera-

dos na sessão quatro 

projetos e 20 Requeri-

mentos de vereadores 

com pedidos de informa-

ções ao Executivo sobre, 

entre outros temas, 

quantidade de agentes 

comunitários de saúde e 

prevenção do câncer de 

próstata. 

Karina Yamada 
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Vereador Lamé (MDB) apresenta projeto sobre 

hortas comunitárias 

das. São terrenos baldios 

e áreas que servem co-

mo depósito de lixo. O 

objetivo desse projeto é 

tornar esses locais úteis, 

fazendo hortas comunitá-

rias com o auxílio da Pre-

feitura, da Secretaria do 

Meio Ambiente, para que 

as próprias comunidades 

possam produzir seu ali-

mento, sem o uso de 

agrotóxico”.     

Durante a Sessão Extraor-

dinária de 03 de novem-

bro, foi deliberada a pro-

posta de implantação de 

hortas comunitárias em 

Guarulhos. O autor da me-

dida, vereador Lamé 

(MDB), explicou a motiva-

ção para desenvolver o 

projeto: “Percebemos que 

nas regiões mais distantes 

da cidade há muitas áreas 

praticamente abandona-

Câmara aprova projeto de ampliação do prazo de adesão 

ao PPI 

cutivo. O prazo de ade-

são ao PPI (Plano de 

Parcelamento Incentiva-

do) foi estendido em dois 

meses. Quem iria aderir 

ao PPI em 29 de outubro 

terá até 30 de dezembro. 

O prazo de 30 de novem-

bro passa a ser 31 de 

Nas Sessões Extraordiná-

rias de 3 de novembro, os 

vereadores aprovaram por 

unanimidade o projeto, de 

autoria da Prefeitura, que 

propõe ampliação do pra-

zo de adesão à anistia de 

juros e multas de dívidas 

dos munícipes com o Exe-

janeiro de 2022. E o de 

20 de dezembro passa 

para 28 de fevereiro do 

próximo ano.   

A vereadora Janete Ro-

cha Pietá (PT) justificou 

o voto favorável, elogian-

do a proposta. “Quero 

saudar essas iniciativas. 

Esse PPI, na verdade, é 

uma política antiga e o 

prefeito não pode dizer 

que não estou junto com 

ele em todos os progra-

mas. Esse é um progra-

ma que contribui para os 

moradores de Guarulhos.” 

Fábio Nunes Teixeira/PMG 

Vereadora aborda prevenção do câncer de próstata 
de câncer em Guarulhos. 

Autora da solicitação, 

Janete Rocha Pietá (PT) 

destacou a importância 

de prevenir essa doença 

que, segundo o INCA, 

responde por quase 30% 

dos casos de câncer na 

população masculina no 

país.  

A campanha do Novembro 

Azul, mês mundial de 

combate ao câncer de 

próstata, ganhou destaque 

na primeira Sessão do 

mês, com a deliberação de 

um requerimento que 

questiona a Prefeitura so-

bre ações de prevenção e 

conscientização desse tipo 

“Os homens têm precon-

ceito. As mulheres vão 

ao ginecologista, mesmo 

não sendo agradável, 

mas é necessário. Por 

isso, é importante essa 

campanha do Novembro 

Azul, pois com preven-

ção é possível curar. Por 

outro lado, a Prefeitura 

precisa disponibilizar mais 

urologistas na cidade. 

Não faltam só neurologis-

tas e ginecologistas – es-

tá faltando tudo, médico é 

o que mais falta”, afirmou 

Janete. Nenhum outro 

parlamentar se manifes-

tou sobre o tema  durante 

a sessão. 
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Comissão de Meio Ambiente analisa 

projeto sobre desconto no IPTU 
Edmilson (PSOL), Geleia Protetor (PSDB) e Jorginho Mota (Agir) debateram a proposta 

“O projeto prevê que 

aquelas residências que 

possuem na frente de 

seus imóveis árvores, 

que estão preservando a 

qualidade do ar e do 

meio ambiente na nossa 

cidade, recebam um per-

centual maior de descon-

to. Hoje, é 2% de des-

conto e passará a ser 

5%. Também prevê que, 

nas residências com 

áreas que não estão to-

talmente impermeabiliza-

das, haja um desconto 

maior do que o já previs-

to”, explicou o vereador 

Edmilson, que preside a 

Comissão. 

A Comissão de Meio Am-

biente  reuniu-se, em 09 

de novembro com a parti-

cipação dos vereadores 

Edmilson (PSOL), Geleia 

Protetor (PSDB) e Jorgi-

nho Mota (Agir). Os  parla-

mentares deram parecer 

favorável ao PL 688/2021, 

do vereador Lamé (MDB), 

que altera incisos da Lei 

6.793/2010, que dispõe 

sobre o lançamento, arre-

cadação e fiscalização do 

IPTU. A proposta aumenta 

o desconto no imposto 

para residências que te-

nham algumas medidas 

que colaboram com o 

Meio Ambiente. 

Também recebeu parecer 

favorável o substitutivo 

ao PL 3363/2018, de Ca-

rol Ribeiro (PSDB), que 

proíbe o uso de coleira 

de choque em cães na 

cidade. A Comissão deve 

apresentar ainda substi-

tutivo com alterações para 

melhorar duas propositu-

ras de autoria de Geleia 

Protetor: que criam um 

hospital veterinário públi-

co em Guarulhos e o Fun-

do Municipal de Proteção 

e Bem -Estar Animal. 

Nico Rodrigues 

Comissão aprova distribuição de absorventes para 

mulheres de baixa renda 

Pastor Anistaldo (PSC), 

presidente da Comissão, 

explicou o parecer. 

“Obviamente, a Comis-

são deu parecer favorá-

vel porque há uma ne-

cessidade extrema em 

ajudar essas mulheres 

que são de baixa renda. 

Vimos no projeto que 

será uma distribuição via 

Secretaria de Assistência 

Social, por meio do Cen-

A Comissão de Finanças e 

Orçamento analisou seis 

itens durante reunião virtu-

al realizada no dia 09 de 

novembro. Entre as dis-

cussões, recebeu parecer 

favorável o projeto, de au-

toria da vereadora Carol 

Ribeiro (PSDB), que prevê 

o fornecimento e distribui-

ção de absorventes higiê-

nicos para mulheres de 

baixa renda. 

tro de Referência de As-

sistência Social (CRAS), 

que detém as informa-

ções dessas mulheres”, 

explicou o vereador. 

A proposta de Wesley 

Casa Forte (PSB), que 

autoriza a criação do 

Programa Escola Sus-

tentável, também rece-

beu parecer favorável. 

Os outros quatro projetos 

analisados receberam 

parecer contrário. Dois 

deles são de autoria do 

parlamentar Geleia Prote-

tor (PSDB): um proíbe o 

uso de cães em serviços 

de segurança patrimonial 

e o outro proíbe a fabrica-

ção e comércio de gaiola 

de pássaros. Uma propo-

situra da vereadora Jane-

te Rocha Pietá (PT), tam-

bém foi rejeitada. 
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Comissão de Saúde aprova proposta sobre 

criação de hospital veterinário 

consulta é caríssima. O 

projeto vem com o intuito 

de dar atendimento gra-

tuito para os animais de 

pessoas carentes. Aque-

les que têm condições 

de pagar, pagarão uma 

taxa mínima para esse 

atendimento. É importan-

te para o município de 

Guarulhos e para a cau-

sa animal”, disse o presi-

dente da Comissão, ve-

reador Geraldo Celesti-

no.   

Outra propositura avalia-

da foi o PL 769/2017, de 

A Comissão de Higiene e 

Saúde Pública, em reuni-

ão realizada no dia 10 de 

novembro, deu parecer 

favorável ao PL 244/2021, 

de Geleia Protetor 

(PSDB), que autoriza a 

criação de um hospital 

veterinário público na ci-

dade e prevê a possibili-

dade de Parcerias Público

-Privadas (PPP).   

“A grande maioria da cida-

de é uma população ca-

rente e não tem condições 

de levar o seu animal até 

o veterinário porque a 

Paulo Roberto (PTB), 

que trata do Guia da Sa-

úde, publicação de mate-

rial informativo sobre os 

serviços de saúde pres-

tados pela rede pública 

municipal. A Comissão 

optou por emitir um pare-

cer favorável com a apre-

sentação de uma emenda 

estipulando que o informa-

tivo seja digital.   

Comissão aprova código que ajuda mulheres vítimas de 

violência a pedirem socorro 

ma de auxiliar no pedido 

de socorro às mulheres 

em situação de violência 

doméstica ou familiar.  

A presidente, Vanessa 

de Jesus (Republicanos), 

comentou sobre a inicia-

tiva: “Tudo que for refe-

rente à questão da mu-

lher, que for importante, 

nós unimos as nossas 

forças, independente de 

quem quer que seja que 

apresente o projeto, em 

virtude da matéria; então, 

nós estamos falando de 

O projeto de autoria da 

vereadora Márcia Taschet-

ti (PP), que cria a ouvido-

ria para atendimento a 

mulheres, servidoras pú-

blicas, vítimas de assédio 

dentro das repartições, 

recebeu parecer favorável 

da Comissão de Defesa 

dos Direitos da Mulher. A 

comissão também avaliou 

de maneira positiva a pro-

posta da vereadora Karina 

Soltur (PSD), que institui 

em Guarulhos o programa 

de cooperação e código 

vermelho, como uma for-

violência e violência con-

tra a mulher precisa ser 

denunciada em qualquer 

esfera. Hoje você tem 

essa dinâmica nas far-

mácias, ela já ocorre no 

município, em muitos 

lugares do Brasil as pes-

soas estão aderindo a 

isso; então, na verdade, 

não é algo impositivo, 

mas tem a ver com a 

adesão, para que as pes-

soas entendam o porquê 

desse X, dessa marca 

vermelha nas mãos des-

sa mulher, para que ela 

possa pedir ajuda e, de 

fato, se desvincular desse 

agressor; é lógico que isso 

exige o entendimento de 

qual é a proposta; agora, o 

projeto é maravilhoso, dou 

parabéns à vereadora Ka-

rina; espero que passe 

pelo Plenário, porque será 

muito importante divulgar 

isso na nossa cidade, abrir 

maiores possibilidades 

para que essas mulheres 

tenham total condição de 

sair de um estado de vio-

lência e pensar que ainda 

há esperança.” 

Nico Rodrigues 
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Vera Jursys 

Dois projetos de autoria parlamentar são 

aprovados em definitivo na Câmara 

sa que contratar mulher 

vítima de violência do-

méstica”, da vereadora 

Vanessa de Jesus 

(Republicanos). 

Ambos voltarão ao Ple-

nário para o segundo 

turno de votação. A auto-

ra do projeto agradeceu 

os votos recebidos e dis-

se que o maior objetivo 

dela é fomentar ao máxi-

mo possível esse tema. 

“Eu tenho como proposta 

a reinserção de mulheres 

vítimas de violência no 

mercado de trabalho. A 

meta é que elas não fi-

quem vinculadas a al-

guém que as agride, que 

lhes tratem mal”, disse. 

Os vereadores aprova-

ram o Projeto de Decreto 

Legislativo para conceder 

o título de Cidadão Gua-

rulhense a Oliveira Alves 

Fontes, conhecido como 

“Seo Oliveira”, de 76 

anos, natural de Tanabi, 

interior de São Paulo. O 

vereador Edmilson 

(PSOL), autor do projeto, 

disse que o homenagea-

do é um mestre de cultu-

ra popular não apenas 

A Câmara de Guarulhos 

aprovou dois projetos em 

definitivo na sessão extra-

ordinária de 10 de novem-

bro. Trata-se do Substituti-

vo nº 01 ao PL nº 

942/2020 criando o “Dia 

do Soldado Atirador do 

Tiro de Guerra de Guaru-

lhos”, do vereador Paulo 

Roberto Cecchinato 

(PTB), e PL 1317/2020 

sobre “Reconhecimento 

de utilidade pública da 

Associação Solidária Cris-

to o Libertador, do verea-

dor Wesley Casa Forte 

(PSB). Os textos, agora, 

serão enviados ao Execu-

tivo para sanção ou não 

do prefeito Guti.  

Foram aprovados também 

em primeira votação os 

seguintes projetos: PL 

654/2019 que visa a 

"Alteração da Lei nº 

7470/2016 para fazer 

constar o Dia Municipal do 

Urbanismo a ser celebra-

do todo dia 8 de novem-

bro, em Guarulhos", da 

vereadora Carol Ribeiro 

(PSDB), e PL 785/2021 

que autoriza o Município 

de Guarulhos a “conceder 

incentivos fiscais a empre-

em Guarulhos. “Quando 

falamos de catira, de foli-

as de reis estamos falan-

do da cultura brasileira”. 

Ele é violeiro, mestre de 

Folia de Reis, catireiro e 

um dos membros funda-

dores da Orquestra de 

Violeiros Coração da Vio-

la. 

Oito novos projetos foram 

deliberados e serão en-

caminhados para as co-

missões técnicas da Ca-

sa para que possam ser 

analisados e receber pa-

recer, de forma a se cre-

denciarem para o voto 

em Plenário. Foram lidos 

30 novos requerimentos 

direcionados ao Poder 

Executivo, que terá prazo 

para responder aos ques-

tionamentos dos parla-

mentares. 

Entre os requerimentos 

aprovados. dois de auto-

ria do vereador Dr. Laer-

cio Sandes (DEM): 3400 e 

3402/2021 que solicitam 

informações sobre os 

contratos para gestão do 

lixo e a medição em volu-

me e peso do lixo da cida-

de de Guarulhos descar-

tado em seu aterro sanitá-

rio. “Eu formulei esse re-

querimento e a questão 

passou a ser muito mais 

relevante por conta da 

Taxa de Lixo. Salvo me-

lhor engano, Guarulhos 

terá a taxa mais cara do 

estado”, disse Sandes. 

Temas dos projetos foram criação do Dia do Soldado Atirador e reconhecimento como 

de utilidade pública da Associação Solidária Cristo o Libertador 
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Gestão da saúde é tema de debate  

Hospital Pimentas, aqui 

no Centro. Nós precisa-

mos tirar essa OS da 

cidade”, disse. 

Solidário ao colega, Dr. 

Laércio Sandes (DEM) 

disse que os funcionários 

agem dessa forma por 

estarem sob pressão. 

Sandes criticou a gestão 

dos hospitais e apontou 

problemas nas condições 

de trabalho dos profissio-

nais da saúde. 

“O prefeito não tem que 

tentar, ele tem a obriga-

ção, o dever de lutar pela 

eficiência e qualidade do 

serviço público, como 

está na Constituição Fe-

deral que impõe a quali-

dade do serviço público. 

Não é de hoje que eu e 

outros colegas vereado-

res estamos falando, in-

cansavelmente, sobre a 

questão do Hospital Pi-

mentas relativamente a 

essa nova gestora que 

está lá. Quem não se 

recorda aqui das diversas 

falas que eu fiz relativa-

mente às férias daqueles 

trabalhadores. E no Hos-

pital da Criança também 

não é diferente. De forma 

recente, a gestão desse 

hospital está impondo 

Na sessão de 10 de no-

vembro, diversos vereado-

res criticaram a gestão dos 

equipamentos de saúde 

de Guarulhos. Entre as 

principais reclamações 

estão o desrespeito de 

funcionários para com os 

vereadores, dificuldades 

na fiscalização e a má 

gestão de recursos e pes-

soas. O vereador Jorginho 

Mota (AGIR) disse ter sido 

desrespeitado por uma 

funcionária do hospital da 

criança, o que teria criado 

dificuldade na fiscalização 

que ele queria fazer no 

local. Visivelmente aborre-

cido, o parlamentar culpou 

a empresa gestora do 

equipamento de saúde. 

“Eu fui desrespeitado por 

uma funcionária no Hospi-

tal da Criança e me senti 

muito pequeno perante 

toda situação. Nós verea-

dores estamos ali para 

fiscalizar, para fazer valer 

o direito do cidadão. 

Quando você vê uma fun-

cionária de um hospital 

que, nesse momento, está 

terceirizado a uma empre-

sa chamada IDGT, sobre a 

qual todos nós sabemos 

os problemas inúmeros 

que essa OS está causan-

do à saúde da cidade, no 

aos funcionários mudan-

ça de turno no horário de 

trabalho, sem a aquies-

cência desses, sem pen-

sar na família desses 

trabalhadores”, disse 

Sandes. 

A vereadora do PT, Ja-

nete Rocha Pietá, afir-

mou que as condições 

do Hospital Municipal de 

Urgência estão precárias 

e que os funcionários 

estão com salários atra-

sados. 

“Eu recebi hoje uma de-

núncia de uma família do 

Cabuçu que a mãe está 

internada na UTI e não 

fazem a cirurgia neces-

sária porque não tem 

medicamento. Falta me-

dicamentos, antibióticos, 

inclusive material básico 

para fazer a cirurgia. E 

os funcionários estão 

com pagamentos atrasa-

dos. Então, se o problema 

é saúde, vamos ampliar 

também para o HMU, que 

saiu a Birigui e agora en-

trou um tal de Instituto 

Dom Saúde. Esse Institu-

to, que tem um contrato 

emergencial de seis me-

ses, não apresentou ne-

nhum atestado de que tem 

alguma experiência na 

área hospitalar”, disse Ja-

nete. 

Os vereadores do PP, Lu-

cas Sanches e Marcia 

Taschetti também se pro-

nunciaram sobre o tema. 

Assim como Jorginho Mo-

ta, ambos relataram difi-

culdades para fiscalizar os 

equipamentos de saúde e 

disseram que é preciso 

pressionar as entidades 

responsáveis, como o 

Executivo e a Secretaria 

da Saúde. 

Desrespeito contra parlamentar, falta de medicação e insumos, atraso em cirurgia e salá-

rios atrasados foram os pontos criticados 
Vera Jursys 
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Ação visa a fortalecer, modernizar e aumentar a transparência no Legislativo  

Câmara celebra acordo técnico com Interlegis, 

programa do Senado Federal 

24 horas no ar. Com es-

sa parceria, nós resolve-

mos transferir nosso site 

para lá e, assim, conse-

guimos implementar al-

gumas ferramentas no-

vas no site, principal-

mente segurança. Anti-

gamente, era http e ago-

ra é https, ou seja, o site 

agora está criptografado, 

o que ajuda muito na 

segurança”, explicou o 

diretor.   

Remodelado, o site está 

mais moderno e com 

maior rapidez de carre-

gamento das páginas. O 

aprimoramento das fer-

A Câmara de Guarulhos 

celebrou um acordo de 

colaboração técnica com o 

Interlegis, programa do 

Senado Federal realizado 

em parceria com o BID 

(Banco Interamericano de 

Desenvolvimento), que 

tem o objetivo de moderni-

zar e fortalecer o legislati-

vo brasileiro. A coopera-

ção técnica entre o Sena-

do e a Câmara vai possibi-

litar maior seguran-

ça, transparência e amplia-

ção da participação popu-

lar. Toda a tecnologia ofe-

recida pelo Senado Fede-

ral é gratuita, por meio de 

softwares com o código-

fonte aberto.   

Segundo o diretor executi-

vo de Tecnologia da Infor-

mação da Casa, Ubiratan 

de Campos, o site da Câ-

mara de Guarulhos está 

hospedado no servidor do 

Senado e não passará por 

instabilidades, caso os 

servidores locais tenham 

algum problema. 

“Antigamente, nosso site 

ficava hospedado nos nos-

sos servidores e nós não 

temos, atualmente, infra-

estrutura para hospedar 

uma ferramenta que fica 

ramentas ainda passa 

pela implantação do 

SAPL (Sistema de Apoio 

ao Processo Legislativo). 

“Se alguém quiser saber 

quais são os projetos que 

estão sendo tramitados 

hoje, precisa ligar para 

nós e perguntar, porque 

não temos nenhuma fer-

ramenta que mostra isso. 

O SAPL vai dar dinamis-

mo para o nosso Legisla-

tivo, vai fazer os proces-

sos tramitarem de modo 

mais transparente e criar 

uma forma mais rápida 

de as pessoas consegui-

rem acessar”, afirmou 

Campos.   

Ainda está prevista para 

breve a implementação 

da ferramenta digital e-

Democracia, que prevê 

a ampliação da participa-

ção popular diretamente 

na Câmara, como apontar 

sugestões em projetos de 

lei, acompanhar audiên-

cias públicas e reuniões 

de comissões e fazer per-

guntas em tempo real vir-

tualmente, para serem 

respondidas pelos partici-

pantes dos eventos. 

O site do Legislativo de 

Guarulhos está disponível 

no endereço: https://

guarulhos.sp.leg.br. 

Nico Rodrigues 
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Reitora da UNG apresenta à Câmara proposta 

de parceria 

par alguns campos pro-

fissionais. Ela trouxe a 

proposta de parceria 

para o Legislativo, como 

workshops e bolsas de 

estudo. Agora, a Câma-

ra vai realizar um levan-

tamento, para que a 

medida possa atender 

não só os funcionários, 

mas também vereado-

res, assessores e che-

gar a toda a população. 

Certamente, teremos 

bons resultados, com o 

apoio do prefeito Guti, 

que fez a lei de parceria 

com as faculdades”, 

afirmou a parlamentar.  

Em 10 de novembro, a 

professora Fernanda Fer-

reira, reitora da UNG 

(Universidade Universus 

Veritas Guarulhos), com-

pareceu à Câmara Munici-

pal para apresentar uma 

proposta de parceria, por 

meio de desconto no valor 

dos cursos promovidos 

pela instituição.  

Participou da reunião a 

vereadora Karina Soltur 

(PSD), que elogiou a inici-

ativa. “É uma honra ter 

uma mulher nos represen-

tando na reitoria, pois sa-

bemos como é difícil ocu-

De acordo com a reitora, 

o objetivo do encontro foi 

estreitar laços e ampliar o 

relacionamento com a 

Casa de Leis. “Nessa 

retomada pós-pandemia, 

a intenção é que não só 

Bruno Netto 

Coordenadores das Câmaras Temáticas se reúnem para 

definir diretrizes de trabalho 

CTPPs são um instru-

mento importante do 

modelo de gestão ge-

rencial implantado na 

Casa pela gestão do 

presidente Martello 

(PDT). “Os trabalhos 

seguem em passos ace-

lerados e, nesse contex-

to, as Câmara Temáti-

cas tornam-se laborató-

rios de práticas inovado-

ras com o objetivo de 

melhorar a eficiência da 

Em 12 de novembro, os 

coordenadores das CTPPs 

(Câmaras Temáticas de 

Pesquisa e Proposições) 

se reuniram na sede do 

Legislativo guarulhense 

para discutir as atividades 

do grupo e definir diretri-

zes para as próximas 

ações. 

Segundo o coordenador 

de projetos estratégicos, 

Devanildo Damião, as 

atuação do Legislativo. 

Assim, estão sendo im-

plementadas medidas 

para aperfeiçoar a gestão 

de atividades e rotinas nos 

grupos, as quais precisam 

ser coordenadas e geren-

ciadas”. 

Vereadora Karina Soltur promoveu o encontro e elogiou a iniciativa da universidade 

os colaboradores da Câ-

mara, mas a comunidade 

de Guarulhos em geral 

possa reconhecer a UNG 

como um caminho para 

qualificação profissional e 

novos saberes”. 

Bruno Netto 
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Item foi aprovado junto a três outras proposituras nas sessões de 16 de novembro 

Câmara aprova PL da Prefeitura que aporta R$ 

370 mi à Proguaru 

seja, que pelo menos 

esses trabalhadores não 

fiquem sem receber 

o dinheiro que lhes ca-

be. Não estou falando de 

pagamento atual, estou 

falando de rescisão, do 

que eles têm direito a 

receber”, disse Jorgi-

nho Mota.   

Geraldo Celestino co-

mentou sobre a situação 

judicial. “Os vereadores 

da oposição estão colo-

cando a questão jurídica, 

a questão da liminar. O 

aporte à Proguaru em 

nada atrapalha essa limi-

nar. Não está desrespei-

tando uma decisão judici-

al. Esse aporte é neces-

sário, independentemen-

te do fechamento ou não 

da Proguaru. É uma ne-

Em Sessões Extraordinári

as realizadas dia 16, 

a Câmara deliberou, votou 

e aprovou um projeto de 

lei da Prefeitura que faz 

um aporte financeiro 

à Proguaru de R$ 370 mi-

lhões. O objetivo se-

ria saldar as despesas 

com o encerramento das 

atividades e liquidação da 

empresa. Apesar da apro-

vação, o projeto causou 

polêmica em Plenário, 

pois o fechamento da em-

presa está suspenso por 

uma liminar na justiça. 

O vereador Jorginho Mota 

afirmou: “Esse projeto eu 

acho interessante porque 

assegura de uma maneira 

mais confortável, se 

a Proguaru for extinta, co-

mo tudo caminha para que 

cessidade hoje, porque 

se passar mais um mês 

os funcionários não 

vão receber salá-

rio”, argumentou o verea-

dor.   

Pela oposição, o verea-

dor petista Maurício Brin-

quinho discursou contra 

o projeto.  “Enquanto não 

houver uma discussão, 

enquanto não houver o 

final do processo, a gente 

não deve fazer nada; a 

gente deve obedecer a 

decisão judicial. Que essa 

discussão a gente faça 

com mais tranquilidade; 

os trabalhadores já foram 

pagos, pelo que estamos 

escutando; o próprio pre-

sidente já falou que até o 

vale já foi pago. Se tudo 

isso é verdade para 

que essa correria agora?”   

Vera Jursys 

Legislativo aprova PL que congela IPTU até 2024 

O vereador Geraldo Ce-

lestino (PSC) elogiou a 

iniciativa: “isso é um 

grande feito do prefeito. 

É fazer justiça social, 

ajudar aquele mais po-

bre que não tem condi-

ções, ou pagava o IPTU 

ou comprava a cesta 

básica do mês” 

Um projeto de Lei da Pre-

feitura, que congela o va-

lor do IPTU até 2024, foi 

aprovado em Sessões 

Extraordinárias dia 16 de 

novembro. O item contou 

com 28 votos favoráveis, 

nenhum contrário, três 

abstenções e três ausên-

cias.  

Já os vereadores Prof. 

Rômulo Ornelas (PT), Dr. 

Laércio Sandes (DEM) e 

Edmilson (PSOL) fizeram 

críticas à atual adminis-

tração.  

“É uma demagogia sem 

tamanho falar que o pre-

feito está congelando o 

IPTU. Foi votada a taxa 

do lixo aqui e não vi Ge-

raldo Celestino tão preo-

cupado, com esse senti-

mento todo com a cesta 

básica da população. O 

prefeito está simplesmen-

te transferindo para outra 

fonte pagadora “, afirmou 

Rômulo. 
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Empresário Antônio Veronezi é homenageado 

dando nome a viaduto em Guarulhos 

Os vereadores Dr. Laér-

cio Sandes (DEM) e 

Gilvan Passos (PSD) 

também discursaram 

sobre a trajetória do em-

presário em Guarulhos. 

“Veronezi lutou muito 

pela Cidade, deixou 

seus valores, era um 

símbolo para o municí-

pio, merece muito mais 

homenagens e outras 

certamente virão, e que 

não nos esqueçamos 

dos valores que os em-

preendedores trazem 

para a cidade”, afirmou 

Sandes. Para Gilvan 

Passos, Veronezi foi 

mais que um amigo: 

“Era um conselheiro e 

assim foi para mim 

quando fui eleito em 

2012 e depois em 2016 

e em 2020; uma pessoa 

que sempre se preocu-

pou com a Cidade de 

Guarulhos, gerando em-

pregos, renda, sempre 

participando também da 

política”.  

A vereadora Janete Ro-

cha Pietá (PT) relem-

brou a construção do 

viaduto, que sofreu críti-

cas da oposição na épo-

ca: “Gostaria de questio-

 

nar o autor deste projeto 

sobre as tantas críticas 

fez em legislaturas pas-

sadas, dizendo que 

aquele viaduto não tinha 

sentido, mas agora virou 

obra para dar nome de 

uma pessoa que ele esti-

ma”, disse Janete Pietá.  

Autor do projeto de Lei, 

Geraldo Celestino expli-

cou as críticas pontuais à 

construção do viaduto, 

mas enfatizou a impor-

tância histórica do local e 

de Veronezi. “Fiz críticas 

construtivas na época, 

mas é um grande viadu-

to, importante para a Ci-

dade, é uma obra de arte 

e é merecido o nome de 

Antônio Veronezi, um 

grande empreendedor, 

que dizia ‘aqui ganhei 

dinheiro, aqui vou investir 

meu dinheiro’”. Foi um 

grande  empresário, um 

grande amigo da popula-

ção e um dos maiores 

pagadores de impostos”, 

relatou Celestino.  

Para o presidente da Câ-

mara, Martello (PDT), a 

homenagem vai deixar o 

nome de Veronezi grava-

do na História de Guaru-

lhos. “Veronezi vai ser 

lembrado mais do que 

muitos prefeitos que pas-

saram por aqui; queira ou 

não é o viaduto mais re-

presentativo para se en-

trar em nossa cidade; ali 

precisa ainda se remode-

lar para, aí, sim, o Verone-

zi ficar mais contente, pois 

não está completo, está 

pela metade ainda, na 

minha modesta opinião, 

como filho desta cidade”. 

TV Câmara 

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 

O empresário e educador 

Antônio Veronezi, que 

morreu em janeiro deste 

ano, recebeu uma home-

nagem do Legislativo du-

rante Sessão Extraordiná-

ria da Câmara de Guaru-

lhos. Os parlamentares 

aprovaram por unanimida-

de um projeto de Lei que 

denomina Cidade de Gua-

rulhos – Professor Antônio 

Veronezi o viaduto que liga 

a Rodovia Presidente Du-

tra à Avenida Paulo Facci-

ni. A propositura é assina-

da pelo vereador Geraldo 

Celestino (PSC).  

Vários vereadores comen-

taram o assunto, como 

Romildo Santos (PSD): 

“Veronezi era conhecido 

nacionalmente, foi um dos 

maiores investidores, gera-

dores de emprego, paga-

dores de impostos, ajudou 

muitas pessoas, quantas 

se formaram graças a ele, 

que fazia questão de ir às 

formaturas de seus alu-

nos”. Pastor Anistaldo 

(PSC) também enalteceu o 

educador: “Uma homena-

gem justa e digna a um 

homem que fez muito por 

nossa cidade, que pensa-

va, vivia Guarulhos”.  
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Os vereadores também deliberaram 15 novos projetos de autoria da Prefeitura 

Câmara aprova projeto que cria bolsas de 

estudo para cursos universitários 

opinião esse projeto é 

desnecessário. O estu-

dante secundarista, alu-

no de cursinho comunitá-

rio, esse sim, precisa de 

apoio para se manter 

estudando e conseguir 

ingressar nas grandes 

universidades”, argumen-

tou. 

Edmilson disse tratar-se 

de uma proposta que 

visa ser utilizada como 

peça publicitária para 

tentar melhorar a imagem 

do Governo. Segundo 

ele, a cidade ainda não 

deu conta do ensino em 

suas etapas iniciais, mas 

decidiu atuar no Ensino 

Superior. 

Com opinião oposta, os 

vereadores Jorginho Mo-

ta (AGIR) e Danilo Go-

mes (DC) parabenizaram 

o prefeito Guti e come-

moraram a votação do 

projeto. Jorginho disse 

ter conversado com o 

diretor de uma universi-

dade privada que pediu a 

ele que votasse favora-

velmente no projeto. Para 

Danilo, as pessoas da 

periferia serão beneficia-

das. Outros parlamenta-

Após um longo debate, os 

vereadores aprovaram em 

definitivo o PL 3250/2021 

que "Cria a Faculdade de 

Guarulhos – Programa de 

Bolsas de Estudo para 

Cursos Superiores” em 

Sessão Extraordinária no 

dia 19 de novembro. O 

texto de autoria da Prefei-

tura obteve 26 votos favo-

ráveis, um contrário e três 

abstenções. 

Foi aprovada também uma 

Emenda Modificativa alte-

rando o artigo 10º do pro-

jeto no que diz respeito à 

obrigatoriedade do benefi-

ciado pelo programa pres-

tar serviços à Municipali-

dade na sua área de atua-

ção no ano subsequente à 

conclusão do curso. A 

Emenda tem a autoria dos 

vereadores integrantes da 

Comissão Técnica de Edu-

cação,. 

O vereador Rômulo Orne-

las (PT) e Edmilson 

(PSOL) encaminharam 

contra o projeto. Segundo 

Rômulo, na prática trata-

se de um Prouni Munici-

pal, mas os guarulhenses 

já têm acesso ao progra-

ma nacional. “Na minha 

res também se manifes-

taram a favor e contra o 

projeto. 

Antes de entrar na vota-

ção do projeto, os parla-

mentares deliberaram 

por votação simbólica 15 

novos projetos de lei, de 

autoria da Prefeitura que 

serão encaminhados pa-

ra as Comissões Técni-

cas, cujo papel é analisar 

e emitir um parecer. 

Todos os itens recebe-

ram o voto contrário da 

vereadora Janete Rocha 

Pietá (PT), que encami-

nhou e justificou a vota-

ção de vários itens e criti-

cou a forma como o Po-

der Executivo encami-

nhou as propostas para a 

Câmara. “De ontem para 

hoje um grande pacote 

caiu em nossas cabeças. 

A Câmara não é um cartó-

rio de notas que vem lá de 

cima e a gente vai carim-

bando”, argumentou. 

O presidente da Câmara, 

vereador Martello (PDT), 

disse que a Casa não é 

cartório e justificou a con-

vocação da extraordinária 

para atender um pedido 

do prefeito. “Hoje vamos 

apenas deliberar os proje-

tos, porque alguns terão 

que ficar parado por trinta 

dias”, disse. 

O vereador Dr. Laércio 

Sandes (DEM) concordou 

que os parlamentares pre-

cisam de tempo para estu-

dar as propostas e o Go-

verno deveria ter tido a 

sensibilidade e enviado 

mais cedo. 

Vera Jursys 
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Demora no envio de projetos pelo Executivo 

desagrada a alguns vereadores 
Dr. Laércio Sandes 

(DEM) afirmou que o 

Executivo demorou de-

mais para enviar os pro-

jetos e o presidente da 

Câmara, vereador Mar-

tello (PDT) concordou 

com o colega. “É hábito 

desta Casa e sempre 

observei que o governo 

encaminha suas propo-

situras com certa ante-

cedência, principalmen-

te quando temos proje-

tos que envolvem pra-

zos, códigos. Nesse 

sentido que a vereadora 

Janete fez referência e 

falou muito bem, haja 

A Sessão de 19 de no-

vembro teve na pauta 16 

itens, todos de autoria do 

Executivo. Janete Pietá 

(PT) protestou por conta 

dos prazos apertados para 

avaliar os projetos e disse 

que a Câmara não é cartó-

rio. “Quero fazer o meu 

protesto. De ontem para 

hoje, um grande pacote 

caiu sobre nossa cabeça, 

que mexe estruturalmente 

em várias questões. Que-

ro dizer que a Câmara não 

é nenhum cartório de no-

tas, que vem lá de cima e 

vamos carimbando sim ou 

não”, falou a vereadora. 

vista que, como é uma 

tradição, todos os verea-

dores encaminham suas 

vidas. Da forma que o 

governo encaminhou es-

ses projetos, se bobear-

mos, estaremos aqui dia 

24 de dezembro enfren-

tando essa votação. Te-

mos que puxar a orelha 

do prefeito e dos respec-

tivos secretários porque 

eu cobro essa questão 

do Código Tributário des-

de o ano passado. Enca-

minhar essas matérias no 

apagar das luzes, sem 

dar oportunidade de um 

estudo amplo sobre o 

tema, para que a gente 

venha votar essa matéria 

no dia 22 de dezembro, foi 

um pouco temerário. E 

quando eu falo temerário, 

o Executivo que não fez o 

seu dever de casa”, afir-

mou Sandes. 

“Concordo plenamente 

com o senhor. Deveria ter 

vindo para cá com muito 

mais antecedência, com 

certeza. No mínimo, 15 

dias atrás, mas eu tive 

que marcar uma Sessão 

em 24 horas”, explicou 

Martello sobre a fala de 

Dr. Laércio Sandes. 

Projeto que cria nova secretaria municipal é alvo de 

debate em sessão 

“Esse projeto é perigoso 

porque ele fala de uma 

Secretaria de Adminis-

tração Regional. Na ver-

dade, ele está querendo 

pegar toda a parte da 

Proguaru e depois não 

vai ter cargo para todo 

mundo nessa Secreta-

ria. Esse é um projeto 

perigoso e nele eu vou 

votar não e quero discu-

tir, quero ter mais tem-

po, mas superficialmen-

te é um imbróglio, é um 

ardil. Esse prefeito é 

Entre os projetos do Exe-

cutivo Municipal delibera-

dos na sessão do dia 19, 

um modifica a estrutura 

organizacional das Secre-

tarias de Meio Ambiente e 

de Serviços Públicos, além 

de criar a Secretaria de 

Administrações Regionais. 

Janete Pietá (PT) disse 

que o projeto é perigoso e 

que o prefeito quer apenas 

acomodar cargos comissi-

onados que ficarão extin-

tos com o fechamento da 

Proguaru. 

ardiloso e eu sou tinhosa 

também de ficar no pé, 

de dizer que ele não ve-

nha nos enganar!”. 

O presidente da Câmara, 

Martello (PDT), não falou 

propriamente sobre o 

projeto, mas reafirmou 

que é contra o fechamen-

to da Proguaru e é a fa-

vor do emprego. “Eu sou 

um defensor da Proguaru 

desde o primeiro momen-

to, pode ter certeza. Sou 

favorável ao emprego, 

sou contra Bolsa Família, 

Auxílio Brasil, sou favorá-

vel ao emprego.”   

Edmilson (PSOL) lembrou 

que uma das propostas de 

campanha do prefeito Guti 

era enxugar as secretarias 

e não criar mais uma pas-

ta. “Criar uma Secretaria 

que vai cuidar de Regio-

nais, sem elas estarem 

estruturadas, é criar mais 

um cabide de emprego 

para por alguém próximo 

com status de secretário”. 
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Evento promovido pela Procuradoria da Mulher 

reúne vereadoras, ativistas e autoridades 

Procuradora Especial da 

Mulher, Carlinda Tinôco 

(Republicanos), agrade-

ceu o presidente do Le-

gislativo, Martello (PDT), 

pelo apoio às mulheres 

na Câmara e enalteceu o 

trabalho das vereadoras 

que representam o muni-

cípio. “Esse evento foi 

feito com muito carinho e 

temos um tema importan-

te, que é ‘construindo a 

sociedade que quere-

mos’, porque nós, mulhe-

res, buscamos o respei-

to, a vida, a saúde, uma 

cidade sem violência 

contra a mulher. Hoje é o 

No dia 25 de novembro, a 

Procuradoria Especial da 

Mulher promoveu, no Sa-

lão de Artes do Centro Mu-

nicipal de Educação Ada-

mastor, o evento “A mulher 

construindo a sociedade 

que queremos”, que inte-

gra a campanha “21 dias 

de ativismo pelo fim da 

violência contra a mulher”. 

A cantora Suzete, do gru-

po Fat Family, abriu a sole-

nidade, que teve a presen-

ça de vereadoras, ativistas 

e autoridades da cidade. O 

vice prefeito, Professor 

Jesus, representou o Exe-

cutivo Municipal. 

Dia Internacional contra a 

Violência Doméstica e 

nós, representando a 

Câmara dos vereadores 

e também as mulheres 

de Guarulhos, estamos 

colocando toda a nossa 

Bruno Netto 

Legislativo concede título honorífico ao autor do jingle 

“Vote certo” 

muito agradecido.” Ele 

afirmou que o título é 

muito representativo nes-

sa fase de sua vida, após 

passar por um período de 

doença e tratamento.  

O autor do Decreto que 

concedeu o título honorí-

fico, Marcelo Seminaldo 

(PT), disse que em três 

mandatos é a primeira 

vez que faz a indicação, 

porque queria honrar al-

Elísio Carlos Pereira de 

Oliveira Neves, autor do 

Jingle “Vote certo, com 

Alan Neto” foi homenagea-

do com o título de Cidadão 

Guarulhense. A solenida-

de foi realizada no dia 30 

de novembro. 

Durante a entrega do títu-

lo, Neves fez um pronunci-

amento emocionado. 

“Esperava tudo, menos 

essa homenagem, fico 

guém que realmente me-

recesse. “Para mim é 

uma satisfação fazer es-

sa indicação de cidadão 

guarulhense, pois cresci 

ouvindo sua música; espe-

ro que possa compor mui-

tas outras canções.”  

Tema do encontro foi “A mulher construindo a sociedade que queremos” 

força para que mais proje-

tos ligados às mulheres 

venham a ser aprovados 

para que, assim, elas se-

jam acolhidas, cuidadas e 

protegidas”, afirmou a 

parlamentar. 

Karina Yamada 


