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INFORMATIVO CÂMARA
Notícias da Câmara Municipal de Guarulhos

Vera Jursys

Presidência da Câmara faz balanço das
atividades do Legislativo
Conheça as principais ações gerenciais realizadas pela Câmara Municipal de Guarulhos ao longo de 2021. Pág. 14
Vera Jursys
Nico Rodrigues

Ainda nesta edição:
•Câmara recebe presidente da

Academia
Guarulhense
Letras. Pág. 06

de

•Câmara

promove audiências
públicas da Lei Orçamentária
Anual (LOA). Págs. 10 e 11

Oliveira Alves Fontes, “Seo Oliveira”, recebe Título de
Cidadão Guarulhense. Pág. 09

•Presidente

comunica repasse
de R$ 2 mi ao JJM com
economia do Legislativo. Pág. 11
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Gerente do Sebrae se reúne com coordenador
de projetos estratégicos da Câmara
Aproximação visa ao desenvolvimento de políticas públicas de qualidade
Bruno Netto

Com o objetivo de iniciar
um diálogo sobre a implementação de políticas públicas voltadas ao fomento
do empreendedorismo na
cidade, o gerente regional
de Guarulhos do Sebrae Serviço

Brasileiro

de

Apoio às Micro e Pequenas

Empresas,

Procuradoria Especial da Mulher: segundas-feiras, às 9h

Sérgio

Ricardo Gromik, esteve na
sede do Legislativo guarulhense na manhã desta
quarta-feira (1º).
Gromik foi recebido pelo
coordenador de projetos
estratégicos,

Devanildo

Damião, que frisou a preo-

aproximação com o Po-

cupação da atual gestão

der Legislativo municipal.

da Câmara de abrir espa-

“Nós temos quatro eixos

ço para que representan-

de atuação: a melhoria

tes da sociedade civil or-

da competitividade das

ganizada tragam deman-

micro e pequenas empre-

das que beneficiem o mu-

sas, a inclusão produtiva

nicípio. “O Sebrae é reco-

e social de pessoas que

nhecido pelo ótimo traba-

podem trazer renda para

lho que desenvolve nacio-

sua família por meio do

nalmente e agora temos a

empreendedorismo,

oportunidade de trazer o

vertente

gerente regional para con-

empreendedora, e o que

versar e apresentar ideias

dá sustentabilidade para

que podem ser aproveita-

essas três ações é uma

das por toda a cidade.”

articulação forte das polí-

da

a

educação
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ticas públicas, em parti-
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O gerente da entidade

cular, com o Legislativo,

Endereço: Avenida Guarulhos, 845. Fone: (11) 2475-0200

privada sem fins lucrativos

que é a caixa de resso-

considera fundamental a

nância da sociedade”.

E-mail: imprensa@guarulhos.sp.leg.br
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Câmara de Guarulhos promove encontro
com representantes da Sabesp
Gerente da empresa apresentou projeto de Unidade de Recuperação da Qualidade da
Água na Ponte Grande e tirou dúvidas da população
Em 2 de dezembro, o Le-

praticam as modalidades

gislativo

por

esportivas de alto rendi-

meio da Câmara Temática

mento continuarão a trei-

de Pesquisas e Proposi-

nar no mesmo espaço;

ções

Municipal,

promoveu

apenas o campo de fute-

um encontro com repre-

(CTPP)

bol será transferido para

sentantes da Companhia

outro local, nas proximi-

de Saneamento Básico do

dades do Estádio.

Karina Yamada

Estado de São Paulo –
Sabesp, para discutir o

A Sabesp, terceira refe-

Projeto

nº

rência mundial em sane-

3.606/2021, do Executivo,

amento, assumiu o com-

que dispõe sobre a con-

promisso

implantar

“A escolha da localização

desvalorização dos imó-

cessão de uma área na

uma cerca verde em vol-

não é política, mas técni-

veis em função das obras,

Ponte Grande, para im-

ta de todo o equipamen-

ca”,

Freitas.

o técnico garantiu que os

plantação da Unidade de

to, para isolar completa-

“Todo o esgoto da região

impactos serão positivos,

Recuperação da Qualida-

mente o local. “Nossa

central converge exata-

pois o equipamento terá

de da Água, com investi-

missão não é criar pro-

mente para o canal de

baixo ruído e haverá neu-

mentos iniciais de R$ 68

blemas, mas apresentar

circunvalação da Ponte

tralização dos odores.

milhões. O evento teve

soluções”, garantiu o ge-

Grande.” O técnico expli-

transmissão ao vivo pela

rente de departamento

cou que a tentativa de

De acordo com o analista

TV Câmara, com a partici-

da UGR Guarulhos, Val-

fazer a mesma interven-

de gestão da UGR Guaru-

pação da população pelas

demir Viana de Freitas.

ção no Centro de Guaru-

lhos,

lhos geraria um caos viá-

Neto, as estações de tra-

de

Lei

de

redes sociais (Facebook e

afirmou

Samuel

YouTube). As perguntas

Segundo Freitas, a esta-

rio, que afetaria a popula-

tamento

da comunidade foram res-

ção será seis vezes me-

ção de todo o município,

Guarulhos,

pondidas em tempo real.

nor que as tradicionais,

sem alcançar os mesmos

até 2018, passaram a ope-

construída em aço inoxi-

índices de tratamento.

rar com eficiência, após a

A principal resistência da

dável,

pré-moldada

de

Camargo
esgoto

de

subutilizadas

instalação de troncos cole-

na

população é em relação à

indústria, com alta tecno-

Outros

desativação do Estádio da

logia, garantindo zero por

estudados, mas o Minis-

to, em um ano e meio,

Ponte Grande. Entretanto,

cento de impacto no trân-

tério Público não autori-

teve um aumento expo-

durante a apresentação do

sito e nas residências do

zou a instalação do equi-

nencial, de 2% para 20%.

projeto, os técnicos da

entorno.

pamento, por causa de

As obras da nova estação

Sabesp asseguraram que

que a construção é muito

demandas

do

Parque

de tratamento na Ponte

o local do estádio não será

diferente da de um edifí-

Ecológico

do

Tietê.

Grande devem aumentar

afetado. Os atletas que

cio, por exemplo.

Questionado

Ele

destacou

terrenos

foram

tores; a taxa de tratamen-

sobre

a

em 30% esse percentual.
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Grupo de trabalho visa atualizar lei dos
Conselhos Tutelares
Criação de dois novos equipamentos em Guarulhos também tem sido articulada
Vera Jursys

Os

vereadores

Welliton

no Município e criar dois

Bezerra (sem partido) e

novos equipamentos, na

Carlinda

região do Pimentas e no

Tinoco

(Republicanos), integran-

Taboão.

tes da Comissão Perma-

Alex Cardoso de Lima, a

nente de Defesa da Crian-

vereadora Vanessa de

ça, do Adolescente e da

Jesus (Republicanos) e

Juventude da Câmara de

assessores

Guarulhos,

vereadores também par-

se

reuniram

em 06 de dezembro com

O

secretário

de

outros

ticiparam.

representantes dos Conselhos Tutelares e da Se-

Os conselheiros buscam,

cretaria Municipal de De-

a partir de tratativas com

participado dos debates

Secretarias, apresentando

senvolvimento e Assistên-

o Legislativo, sensibilizar

com os Conselhos. Se-

propostas diretamente ao

cia Social. Na pauta, a

a Prefeitura a apresentar

gundo o presidente da

Executivo”,

formação de um grupo de

projetos de Lei que aten-

Comissão,

“Iniciamos um grupo de

trabalho para acelerar as

dam às suas reivindica-

Welliton

esta

trabalho e vamos continu-

tratativas com o Executivo

ções. Além da Assistên-

forma de articulação é a

ar avançando nessas dis-

no sentido de atualizar a

cia Social, a secretaria

ideal: “Não gostaríamos

cussões”, acrescentou o

lei que rege os conselhos

de Finanças também tem

de passar por cima das

parlamentar.

vereador

Bezerra,

justificou.

Comissão de Meio Ambiente promove reunião
entre moradores do Cecap e GRU Airport
Em 07 de dezembro, a

externo da GRU Airport,

Presidente da Comissão

mente, e hoje era a data

Comissão de Meio Ambi-

e Daniel Benvenga, ge-

de Meio Ambiente, Ed-

para o aeroporto trazer o

ente da Câmara mediou

rente de engenharia e

milson (PSOL), disse que

projeto que seria desen-

um encontro de represen-

meio ambiente da con-

esperava, para o encon-

volvido. Infelizmente, eles

tantes da GRU Airport com

cessionária, ainda não

tro de hoje, uma resposta

trouxeram um laudo que

moradores do Parque Ce-

há laudo conclusivo so-

para solucionar o proble-

não foi concluído ainda,

cap, que reclamam de ruí-

bre o assunto, porém, as

ma do barulho que tem

então nós insistimos numa

dos altos causados por

análises realizadas até o

incomodado as pessoas

proposta de continuarmos

equipamentos do aeropor-

momento indicam que as

que moram no Parque

um diálogo com eles. An-

to que fazem tratamento

emissões de ruídos es-

Cecap

entorno.

tes do fechamento do ano,

de esgoto. Segundo Lucia-

tão de acordo com os

“Fizemos uma reunião há

queremos uma resposta

no

parâmetros legais.

um

definitiva da GRU Airport”.

Bresciani,

advogado

e

mês,

no

aproximada-
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Câmara recebe Prêmio Líder Empresarial Superação
Assessoria parlamentar

O Poder Legislativo de

dade e a aproximação

Guarulhos foi homenagea-

entre o poder público e a

do na segunda edição do

sociedade civil. O Prêmio

Prêmio Líder Empresarial

Líder Empresarial foi ide-

Superação 2021. A soleni-

alizado por Gilberto Silva,

dade foi realizada em 10

publicitário da Comunica-

de dezembro, às 19 horas,

ção

no salão nobre do Esporte

apresentador do Progra-

Clube Vila Galvão e con-

ma Foco em Notícias, da

tou com a participação dos

Associação Guarulhense

vereadores Leandro Dou-

Empresarial

rado (sem partido) e San-

finalidade é reconhecer o

dra Gileno (Patriota). A

trabalho

motivação para a entrega

políticas e empresariais

do prêmio foi a criação de

que merecem validação

políticas públicas de quali-

na sociedade.

Visual

de

Quality

(AGE).

e

A

lideranças

Guarulhos recebe recursos de emenda parlamentar para
compra de ambulância para pets
Emenda parlamentar do

em 03 de dezembro na

veterinário, como já exis-

mais

deputado

abandonados.

”É

Caio

Câmara de Guarulhos.

te em muitos municí-

uma conquista importante

França (PSB) que destina

Dois vereadores se posi-

pios”, afirmou o parla-

na cidade, visa principal-

verba para a compra de

cionaram. Geleia Protetor

mentar. O vereador Wes-

mente os animais vítimas

ambulância para atendi-

(PSDB) elogiou a iniciati-

ley Casa Forte (PSB),

de atropelamento ou joga-

mento a pets foi tema de

va, mas fez uma ressal-

por sua vez, ressaltou a

dos na rua por quem não

debate

Sessão

va. “Precisamos urgente-

utilidade da viatura, prin-

os quer mais”, comentou o

realizada

mente de um hospital

cipalmente para os ani-

parlamentar.

estadual

durante

Extraordinária

Procuradoria da Mulher faz balanço de atendimentos e
planeja ações para 2022
Em reunião virtual, a Pro-

“Nesta semana, fizemos

da Mulher deu todo aco-

está em

curadoria da Mulher deba-

dois atendimentos atra-

lhimento.” Durante a reu-

inclusive para atendimento

teu sobre os últimos aten-

vés da Procuradoria da

nião, também foi discuti-

a

dimentos

às

Mulher, um foi mais as-

do o planejamento de

qualquer tipo de violência.

mulheres vítimas de vio-

sistencial e o outro foi

ações para 2022.

Para isso, basta ligar no

lência doméstica. A procu-

ligado à violência domés-

radora,

Tinôco

tica, podemos dizer até

O ramal da Procuradoria

mara, no número 2475-

detalhou

sobre alienação parental.

Especial da Mulher da

0200 e pedir os ramais

A Procuradoria Especial

Câmara de Guarulhos já

2188 ou 1010.

realizados

Carlinda

(Republicanos),
os atendimentos.

funcionamento,

mulheres

vítimas

de

telefone principal da Câ-
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Câmara recebe presidente da Academia
Guarulhense de Letras
Valdir Carleto explicou como funciona a entidade e suas atividades na cidade
Nico Rodrigues

A Câmara Temática de
Pesquisas e Proposições
(CTPP) na área da educação reuniu-se com o presidente da Academia Guarulhense de Letras (AGL),
Valdir Carleto no dia 06 de
dezembro. Durante o encontro,

Carleto

explicou

como funciona a instituição, suas publicações, a
manutenção da AGL, o
trabalho realizado na cidade e as dificuldades durante a pandemia.
possa contribuir no meu

ano. “Há uma proposta

que a câmara temática da

“Uma das atividades que

mandato é aproximar a

apresentada para a Se-

área de educação tem

mais gostamos de fazer

AGL com a população da

cretaria de Cultura do

como uma de suas finali-

pela AGL é visitar as esco-

cidade. Muita gente da

município pedindo uma

dades disseminar boas

las, promover saraus e

cidade não sabe que

verba para 2022 para que

práticas que possam me-

incentivar alunos a decla-

existe a AGL. Os que

não tenhamos que pagar

lhorar a educação na ci-

mar poemas. Com a sus-

sabem que existe não

para

dade. “Ela apoia boas

pensão das aulas presen-

têm noção da sua impor-

atividades”, completou.

ciais, e também muitos

tância e sua finalidade.

acadêmicos

recolhidos

Minha principal tarefa é

Valdir Carleto ressaltou

sições e pesquisas para o

com temor da contamina-

fazer com que a acade-

que a AGL irá lançar a

futuro, mas fazer um le-

ção, esses saraus não

mia se torne mais conhe-

edição de 2021 da Revis-

vantamento das práticas

puderam ser realizados.

cida pela população gua-

ta da Academia Guaru-

que

Pretendemos

rulhense”, afirmou.

lhense de Letras. A publi-

para a população e incen-

cação traz artigos, textos

tivar. Esse foi o objetivo

que,

em

2022, tenhamos condições

participar

dessas

iniciativas que existem.
Não só pensar em propo-

são

interessantes

de voltar a fazer essas

Sobre as dificuldades da

e crônicas de membros

da reunião, uma vez que

atividades”, disse Carleto.

AGL,

da AGL sobre assuntos

a AGL desenvolve um

variados.

trabalho muito bom para

Carleto

explicou

que a instituição precisa
O presidente da AGL afir-

de uma sede adequada e

o município, na dissemi-

mou que um de seus obje-

que os próprios acadêmi-

O coordenador de proje-

nação do conhecimento e

tivos é divulgar o trabalho

cos pagam uma contri-

tos estratégicos da Câ-

cultura, além de valorizar

da entidade. “Talvez a me-

buição mensal para man-

mara de Guarulhos, De-

nossos acadêmicos”, con-

lhor possibilidade que eu

ter as atividades de cada

vanildo Damião explicou

cluiu Damião.
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Câmara Temática de Esporte visita
unidade do Sesi Guarulhos
Diversas modalidades esportivas são oferecidas gratuitamente à população
Bruno Netto

O grupo que integra a área
de esportes das Câmaras
Temáticas de Pesquisas e
Proposições

(CTPP)

do

Legislativo

guarulhense

conheceu a estrutura do
Sesi (Serviço Social da
Indústria). Até 2019, o município contava com três
outras escolas do Sesi –
Vila Augusta, Ponte Grande e Cocai – e, desde então, houve a fusão das
unidades, concentrando os
serviços da entidade no
bairro Jardim Adriana.
A diretora do CAT (Centro
de Atividades do Trabalha-

Devanildo Damião, coor-

tam e que já existe uma

cultura corporal esportiva

dor) do Sesi Guarulhos,

denador de projetos es-

parceria

Executivo

e diversas modalidades

Silvia

Marchi, considera

tratégicos do Legislativo

com os professores. Nos-

de esporte. Esse serviço

estratégica para a munici-

guarulhense, explicou o

so desafio é dinamizar

é oferecido para a nossa

palidade a aproximação

objetivo da visita. “O Sesi

esse processo”.

comunidade através do

com a Câmara. “Com o

se notabiliza pela atua-

Poder Legislativo, pode-

ção de alta qualidade no

Diretor da Escola do Sesi

ficarem sócias do nosso

mos pensar sobre políticas

esporte e na educação,

em

Alécio

CAT que, além da escola,

públicas de melhoria de

então nós já temos uma

Dias, explicou que as

tem a parte do esporte,

qualidade dos nossos índi-

referência e é importante

vagas são prioritariamen-

com ginásticas, natação,

ces, tanto de educação

conhecê-la,

nos

te ofertadas a filhos de

futebol de campo e de

quanto de saúde e cultura.

aprofundarmos em seus

funcionários da indústria,

salão, tudo isso para a

Essa parceria é estratégi-

processos a fim de que

no entanto, as vagas re-

nossa sociedade”.

ca no sentido de apoiar,

essa qualidade possa ser

manescentes são ofereci-

firmar parcerias e trocar

dinamizada e levada a

das para a comunidade.

Damião destacou a rele-

experiências para que o

mais pessoas. Hoje, nós

“Promovemos uma edu-

vância do Sesi na área da

cidadão guarulhense te-

pudemos presenciar os

cação de qualidade, vol-

educação e afirmou que o

nha condições de, cada

equipamentos que exis-

tada à formação integral

Legislativo deve conver-

vez mais, melhorar sua

tem no esporte, a meto-

do indivíduo, com aulas

sar com a Prefeitura para

qualidade de vida “.

dologia que eles orien-

diversas, como robótica,

ampliar a parceria.

para

do

interesse das pessoas em
Guarulhos,
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Plano da Defesa Civil para o verão é
apresentado na Câmara
Coordenador Waldir Pires descreveu as ações de sua pasta em evento realizado na Casa
Vera Jursys

A Câmara Temática de
Pesquisas e ProposiçõesCTPP da Câmara de Guarulhos realizou em 14 de
dezembro

uma

reunião

com Waldir Pires, gestor
da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil. Ele apresentou o
chamado

Plano

Verão

2021-2022, iniciado em 1º
de dezembro deste ano, e
com previsão de encerramento em 31 de março
próximo, época que se
caracteriza

por

chuvas

mais fortes e prolongadas.
Na mesa de trabalhos estiveram

presentes

ainda

foi possível montar o pre-

mos um risco iminente

O coordenador da CTPP,

Israel Soares, coordena-

sente plano preventivo,

em um local, solicitamos

Devanildo Damião, enten-

dor adjunto da pasta, e

que tem sido anualmente

a rápida remoção dos

de que o Legislativo tem

Devanildo Damião, coor-

atualizado”,

moradores, contando que

papel

denador de projetos estra-

Waldir Pires.

o poder público ofereça a

plano. “Cabe ao vereador

elas um aluguel social”,

identificar em sua região

Pires destacou a existên-

comentou. Para se che-

as áreas de risco e alertar

Em sua palestra, Pires

cia de 91 áreas de risco

gar ao plano atual, profis-

a população, se articulan-

mostrou um panorama das

em Guarulhos. Este nú-

sionais de áreas como

do com as lideranças lo-

ações da Defesa Civil em

mero

Engenharia,

cais”, justificou.

Guarulhos, iniciadas em

1,78% de toda a área de

Arquitetura e Gestão Am-

2004.

de

Guarulhos, ou 5,68 km²,

biental, vistoriaram 603

Durante sua intervenção,

órgãos municipais, estadu-

atingindo 6% da popula-

ruas,

uma

Israel Soares ressaltou a

ais e federais, segundo

ção, cerca de 95 mil pes-

distância de 106 km, e

existência de um canal de

ele, ajudaram a identificar

soas. Ao logo do ano, a

registraram 7 mil fotos. “O

comunicação da Coorde-

e categorizar em detalhes

Secretaria Municipal de

objetivo principal é dimi-

nadoria, o SMS 40199,

as áreas de risco da Cida-

Obras realiza interven-

nuir a ocorrência de aci-

pela qual o munícipe se

de. Ferramentas como o

ções que visam diminuir

dentes que possam levar

cadastra e recebe alertas

Google Earth auxiliaram

os riscos nas áreas iden-

a vida e o patrimônio dos

sobre os riscos de aci-

neste processo. “Com isso

tificadas. “Se identifica-

munícipes", resumiu.

dentes naturais.

explicou

tégicos do Legislativo.

Mapeamentos

corresponde

a

Geologia,

percorrendo

importante

neste
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Oliveira Alves Fontes, “Seo Oliveira”,
recebe Título de Cidadão Guarulhense
Diversas modalidades esportivas são oferecidas gratuitamente à população
Vera Jursys

No dia 11 de dezembro,

A entrega foi feita no

Oliveira

Fontes,

Centro de Cultura Popu-

mais conhecido como Seo

Alves

lar Carpição, no bairro do

Oliveira, recebeu o Título

Bonsucesso,

de Cidadão Guarulhense

uma placa que registra a

das mãos do vereador

contribuição do violeiro,

Edmilson (PSOL), autor do

catireiro e folião para a

decreto de concessão da

cultura

honraria. “Seo Oliveira é o

lhense.

principal mestre de cultura

Seo Oliveira contou um

popular da nossa cidade.

pouco de sua trajetória

Reconhecido em todo o

na cidade. “Eu comecei

Estado de São Paulo e no

aos 5 anos de idade e

senta muito a Música de

referência marcante do

Brasil pela contribuição à

aqui

Viola, Folia, Catira, Or-

movimento caipira”, expli-

cultura popular. Ele é o

quando eu vim aos 22

questra é a minha vida”.

cou. Edson falou como

mestre violeiro, mestre da

anos, formei uma dupla e

catira, o mestre da folia de

já comecei a participar

Depois da Cerimônia, o

referência na cultura po-

reis, mestre da orquestra

da Festa da Carpição em

filho

pular da cidade.

de violeiros da cidade de

1968. Sou um dos funda-

“Catira” falou sobre a tra-

Guarulhos, uma das mais

dores da Orquestra de

jetória do pai. “Meu pai

Após a Cerimônia de en-

importantes

Estado.

Viola e sempre me dedi-

cresceu no meio da Folia

trega do Título não faltou

Este título visa homenage-

quei ao melhor da músi-

de Reis e Catira e quan-

a catira, dança sertaneja

ar aquele que traz consigo

ca sertaneja. Sem inten-

do chegou aqui rapida-

de tropeiros e boiadeiros,

toda uma história e toda

ção nenhuma de ser fa-

mente identificou os lo-

executada pelos filhos do

uma tradição de cultura

moso, mas porque eu

cais de viola caipira até a

Seo Oliveira e amigos

popular”, disse Edmilson.

gosto. Para mim, repre-

nossa casa virar uma

catireiros.

do

onde

popular

em

há

guaru-

Emocionado,

São

Paulo,

Seo Oliveira se tornou
Edson

Fontes

Presidente da Câmara de Jundiaí visita Legislativo guarulhense
Em 20 de dezembro, o

Finanças, Roberto Trotta,

pertise de vocês aqui em

positivamente com a es-

presidente da Câmara Mu-

e pelo diretor executivo

Guarulhos, porque sabe-

trutura do plenário do Le-

nicipal de Jundiaí compa-

de Plenário, Glauco Telly

mos que vocês estão mo-

gislativo de Guarulhos: “É

receu ao Legislativo gua-

de Souza. Taha explicou

dernizando especialmen-

moderno e muito bem-

rulhense para conhecer as

o objetivo da visita à Ca-

te o sistema de votação e

instalado. Vocês têm totais

instalações da sede pró-

sa de Leis guarulhense:

o painel. Viemos apren-

condições de ter uma boa

pria. Faouaz Taha foi rece-

“Estamos

reformando

der para poder levar para

Sessão, bem ágil, e é isso

bido pelo gestor de Plane-

nosso plenário, instalado

a nossa cidade”. Ele dis-

que queremos ter em Jun-

jamento

e viemos entender a ex-

se que ficou surpreso

diaí”.

Estratégico

de
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Câmara Municipal abre série de audiências
públicas do orçamento de 2022
Repasse para o Legislativo está estimando em R$ 135 milhões
Nico Rodrigues

Em 13 de dezembro, a

ra executiva de Assuntos

Câmara Municipal condu-

Financeiros, Priscila Na-

ziu a primeira audiência

omi Kinjo, que apresen-

pública para apresentar as

tou a verba prevista para

diretrizes

o Legislativo Municipal

orçamentárias

para o exercício financeiro

no

de 2022. Os trabalhos fo-

acordo com ela, o repas-

ram presididos pelo verea-

se da Prefeitura em 2022

dor

Celestino

está orçado em R$ 135

(PSC), com transmissão

milhões, que configuram

ao vivo pelas redes sociais

um aumento de R$ 27

institucionais

milhões em relação ao

Geraldo

da

Casa

próximo

ano.

De

to, que, para o próximo

11,5 milhões devem ser

ano, está orçada em pou-

reservados para despesas

co mais de R$ 79,6 mi-

com obras da nova sede.

maior parte da verba da

lhões, correspondendo a

Trotta explicou que, no

Câmara, Roberto Trotta,

Casa de Leis é destina-

quase 59% do orçamento

momento, trata-se apenas

passou a palavra à direto-

da à folha de pagamen-

total. Pouco mais de R$

de um valor estimado.

(YouTube e Facebook).

valor previsto para 2021.

O gestor de planejamento

Priscila explicou que a

estratégico de Finanças da

Educação prevê orçamento de R$ 1.3 bi para 2022
Nico Rodrigues

Em audiência pública para

Básica e de Valorização

discutir a Lei Orçamentária

dos

Anual (LOA), a Secretaria

Educação), da Manuten-

de Educação expôs dados

ção e Desenvolvimento

de sua Pasta no dia 13 de

do Ensino, da Quota Sa-

dezembro.

lário Educação, do Pro-

Profissionais

da

grama Nacional de AliDe acordo com a exposi-

mentação

Escolar,

do

ção do secretário Alex Vi-

Programa

Brasil

terale, a secretaria prevê

nhoso, do Proinfância e

um orçamento total de

do Fundo Municipal de

aproximadamente R$ 1.3

Educação.

Cari-

bi para o próximo ano.

secretário

do ele, um aumento de R$

Esses recursos são prove-

Viterale explicou que o

mentos,

apresentou um total de

23 milhões em compara-

nientes do Fundeb (Fundo

gasto previsto com pes-

R$ 42 milhões, o que re-

ção ao destinado para in-

de Manutenção e Desen-

soal é cerca de R$ 749

presenta 3% do valor to-

vestimentos no ano de

volvimento da Educação

milhões.

tal do orçamento. Segun-

2021.

Para

investi-

o
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Orçamento da Saúde deve passar de R$ 1.1 bi
Em audiência da Lei Orça-

Entre as despesas, o

mentária Anual (LOA) rea-

maior valor será destina-

lizada em 14 de dezembro,

do ao Programa de Am-

o médico e secretário da

pliação do Atendimento

Saúde, Ricardo Rui e o

em Média e Alta Comple-

diretor do Departamento

xidade, que totalizam R$

Financeiro da Pasta, Won-

662 milhões.

Bruno Netto

derson Moreno apresentaram a previsão orçamentá-

Entre os destaques pre-

ria de 2022, que soma

vistos na área da saúde

pouco mais de R$ 1.1 bi-

para o próximo ano no

do, ainda, a possibilidade

Santa Casa de São Paulo

lhão. As principais fontes

município, Ricardo Rui

de que sejam implemen-

de oferecer serviços de

de receita são o Tesouro

citou a implantação da

tadas clínicas de diag-

quimioterapia e radiotera-

Municipal (78% do mon-

telemedicina, do prontuá-

nóstico por imagem em

pia no CEMEG (Centro de

tante), repasses federais

rio eletrônico e da carreta

cada região da cidade,

Espacialidades

(21%) e estaduais (1%).

da saúde. Está em estu-

além

de Guarulhos) Cantareira.

da

proposta

da

Médicas

Secretaria da Fazenda apresenta dados orçamentários
A Secretaria da Fazenda

ra e contábil, além da

apresentou a previsão or-

manutenção da própria

çamentária de sua Pasta

secretaria.

Nico Rodrigues
Nico Rodrigues

para o próximo ano em
audiência pública que de-

Sob supervisão da Fa-

bate a Lei Orçamentária

zenda em 2022 estará

Anual (LOA), no dia 14. A

um montante de R$ 477

Pasta tem um orçamento

milhões que devem ser

previsto de R$ 88 milhões

destinados a: amortiza-

para o próximo ano. O va-

ção e encargos de finan-

zação e encargos de refi-

ções;

lor deve ser aplicado em

ciamento da dívida con-

nanciamento da dívida

capital; sentenças judici-

manutenção de pessoal e

tratual e da dívida con-

contratual;

ais; e obrigações contribu-

encargos, gestão financei-

tratual externa; amorti-

restituições e indeniza-

encargos,

integralização

de

tivas diversas.

Secretaria de Governo fecha audiências públicas da LOA
Nico Rodrigues

A Secretaria de Governo

Pasta do Executivo e

encerrou o ciclo de audi-

afirmou que a finalidade

ências públicas que discu-

dessa concentração é

tem a Lei Orçamentária

otimizar a análise. Por

Anual (LOA) de 2022. O

fim, Americano destacou

secretário Edmilson Ameri-

que

cano apresentou a previ-

sempre aberto ao diálo-

são orçamentária de cada

go com os vereadores.

o

governo

está
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Câmara aprova quinze projetos da Prefeitura
em sete horas na última sessão do ano
Os vereadores também deliberaram 15 novos projetos de autoria da Prefeitura
Em três sessões extraordi-

Com a aprovação, inclu-

Foram

tam-

Fechando a última sessão

nárias sucessivas, a Câ-

sive, da peça orçamentá-

bém os projetos que con-

do ano, Martelo deixou

mara de Guarulhos votou

ria para o exercício de

cedem a subvenção soci-

uma mensagem de Natal

e aprovou 16 projetos de

2022, a Câmara entra em

al para o ano de 2022

e Ano Novo para os mem-

lei, dos quais 15 eram de

recesso parlamentar que

aos hospitais Stella Ma-

bros do Legislativo e para

autoria da Prefeitura, no

se estende até dia 31 de

ris, no valor de R$ 6 mi-

a população guarulhense.

dia 23 de dezembro As

janeiro. Vale destacar a

lhões e, à Maternidade

“Quero desejar a todos os

matérias

agora

aprovação do Projeto de

Jesus,

Maria

vereadores um Feliz Na-

para sanção ou veto do

Lei n° 4251/2021, que

(JJM) de R$ 30 milhões.

tal, muita saúde para a

prefeito Guti. Foram ne-

"Altera a Lei n° 6.548, de

O presidente do Legislati-

família, paz, tranquilidade

cessárias sete horas, in-

20/08/2009, sobre a cria-

vo,

Martello

e, acima de tudo, união.

cluindo

suspensões

ção do Bilhete Único,

(PDT) informou que a

Desejo também a todos

ocorridas, para que os

estabelece normas para

Câmara devolveu R$ 24

um próspero ano novo,

parlamentares

seguem

as

aprovados

José

vereador

e

concluís-

sua implantação, autoriza

milhões à Prefeitura e

repleto de paz e harmonia

sem os pareceres técnicos

o Poder Executivo dele-

que desse montante R$ 2

com

tranquilidade

de alguns projetos creden-

gar os serviços de trans-

milhões serão destinados

aos

nossos

ciando-os à votação.

porte de passageiros".

ao JJM.

afirmou o presidente.

junto

familiares”,

Martello (PDT) comunica repasse de R$ 2 mi ao JJM com
economia do Legislativo em 2022
Durante a Sessão do últi-

esse ano, R$24,5 mi-

mo dia 23, foi aprovada a

lhões. Fiz um ofício ao

subvenção social à Asso-

prefeito para que, dessa

ciação Beneficente Jesus,

economia, encaminhasse

José e Maria (JJM) no

mais R$ 2 milhões ao

valor de R$ 30 milhões. O

JJM. É mais uma colabo-

presidente
Martello

da

Câmara,

ração que a Câmara Mu-

(PDT),

revelou

nicipal está dando para o

que fez um ofício ao pre-

hospital”, afirmou Martel-

feito solicitando que, dos

lo. O presidente destacou

R$ 24,5 milhões economi-

as medidas administrati-

zados pelo Legislativo em

vas que permitiram

2021, R$ 2 milhões fos-

economia de recursos e

sem destinados ao JJM.

concluiu: “Em 2022, essa

“A presidência deixou de

Casa produziu e econo-

gastar,

mizou”.

ou

economizou

a

Divulgação/JJM
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Comissão promove novo encontro entre
moradores do Cecap e GRU Airport
Em 29 de dezembro, a

Benvenga afirmou ainda

Comissão de Meio Ambi-

que as obras de enclau-

ente promoveu uma reuni-

suramento acústico da

ão extraordinária com o

sala de compressores

objetivo de mediar o ter-

da estação de tratamen-

ceiro encontro entre mora-

to de efluentes devem

dores do Parque Cecap e

ser

representantes

finalizadas

Nico Rodrigues

entre

da GRU

fevereiro e março de

Airport sobre ruídos cau-

2022. O gerente da con-

sados por equipamentos

cessionária explicou que

do aeroporto que fazem

serão instaladas placas

tratamento de esgoto.

acústicas nas paredes,
além de porta e venezia-

Parque Cecap. O resulta-

em relação à solução do

Daniel Benvenga, gerente

nas acústicas. Após a

do foi muito positivo, uma

problema. “A gente sai

de engenharia e meio am-

execução dos serviços,

vez que a representação

daqui com mais esperan-

biente da concessionária,

haverá nova avaliação

da GRU Airport trouxe

ça, mas ainda precisando

apresentou as fases de

dos níveis de ruídos.

para nós um cronograma

ver alguma coisa concreta

de obras que serão reali-

acontecendo. Hoje a GRU
Airport

monitoramento do local de
origem do barulho e a im-

O presidente da Comis-

zadas

entre

janeiro e

apresentou

plementação do processo

são de Meio Ambiente,

março, a fim de amenizar

plano concreto de ação, já

operacional paliativo. De

Edmilson (PSOL), fez

ou resolver o problema

com datas. O apoio dos

acordo com Benvenga, as

um balanço do encontro:

do barulho no Parque

vereadores da Comissão

primeiras medições foram

“Nós fizemos essa reu-

Cecap”.

de Meio Ambiente foi com-

realizadas e os resultados

nião hoje porque não

apontam ruídos em níveis

queríamos virar o ano

O morador do Parque

para nos ajudar a conse-

abaixo dos limites legais e

sem dar uma resposta

Cecap,

guir algum tipo de resulta-

normativos.

para a comunidade do

court, disse estar otimista

pletamente
Daniel

Bitten-

um

necessário

do”, afirmou.

Câmara recebe engenheiro da Cetesb para visita técnica
Em 23 de dezembro, a

Paulo). A intenção prin-

a Sabesp foi verificar a

explicar a situação. “Ele já

Câmara Temática de Pes-

cipal foi discutir a situa-

qualidade da água do

se comprometeu a apro-

quisa

Proposições

ção da qualidade da

local. A Sabesp elaborou

fundar esses testes. Tam-

(CTPP) do Legislativo fo-

e

água do Lago de Vila

um laudo e sugeriu que a

bém

cada no meio ambiente

Galvão. O coordenador

análise fosse aprofunda-

uma reunião com os vere-

recebeu para uma visita

de projetos estratégicos

da pela Cetesb”, disse.

adores e com as pessoas

técnica o engenheiro Nel-

da Câmara, Devanildo

Devanildo afirmou que a

da sociedade civil que tive-

son Menegon Junior, da

Damião

“O

CTTP solicitou esse estu-

rem interesse para expli-

Cetesb (Companhia Ambi-

primeiro ponto na articu-

do para a Cetesb e rece-

car os resultados”, com-

ental do Estado de São

lação que fizemos com

beu o engenheiro para

pletou.

explicou:

pretendemos

fazer
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Presidência da Câmara faz balanço das
atividades do Legislativo em 2022
Relatório completo está disponível no site oficial do Legislativo
Vera Jursys

A presidência da Câmara

presidência

Municipal

de

considerou

Guarulhos

os resultados extrema-

realizou um balanço das

mente satisfatórios, com

atividades do Legislativo

grande número de ações

Municipal ao longo do ano

estruturantes, que permi-

de 2021 por meio de um

tirão aumentar a produti-

relatório de prestação de

vidade da Casa. O relató-

contas. Apesar de ser um

rio completo pode ser

ano impactado pela pan-

acessado no site oficial

demia do coronavírus, a

do Legislativo.

Veja algumas das principais ações da Câmara Municipal em 2021:
- Adoção da exigência de

- Adoção do sistema de

- Criação da Escola do

- Instalação de aparelhos

nível superior para ocupa-

tramitação de processos

Parlamento com a finali-

de rastreamento nas via-

ção de cargos comissiona-

legislativos

Senado

dade de capacitação e

turas utilizadas pela Casa;

dos, a partir da remunera-

Federal,

qualquer

qualificação dos servido-

ção de R$ 5.000,00;

custo para a Câmara;

do

sem

res;

- Realização de 3 Sessões Ordinárias presenci-

- Redução no número de

- Devolução ao Executivo

- Finalização da adequa-

ais e de 71 Sessões Ex-

cargos de Assessores nos

de R$ 24,3 milhões devi-

ção do prédio novo para

traordinárias virtuais;

Gabinetes para implanta-

do à economia dos recur-

a sede própria do Legisla-

ção a partir da próxima

sos do orçamento;

tivo. A mudança para a

- Deliberação de 309 pro-

sede própria foi em mar-

jetos para a apreciação

da

ço deste ano e gerou até

das

- Criação de 274 cargos

destinação ao Hospital e

agora uma economia de

nentes da Câmara;

para preenchimento por

Maternidade Jesus, José

cerca de R$ 3,9 milhões;

concurso público;

e Maria (JJM) de cerca

Legislatura,
-

- Obrigatoriedade do con-

Estabelecimento

Perma-

- Aprovação em plenário

de R$ 2 milhões econo-

- Restruturação do plená-

mizados pelo Legislativo;

rio da casa, com substi-

trole de ponto dos servido-

Comissões

de 776 requerimentos;

tuição de mobília, infraes-

- Aprovação até a fase

res ocupantes de cargo

- Criação de Grupos Te-

trutura de tecnologia da

final de 111 projetos ;

em Comissão;

máticos

informação e layout funci-

para

estudos,

pesquisas e proposição

onal;

- Apreciação em plenário

- Adoção do modelo de

de políticas públicas, pa-

administração

gerencial,

ra subsidiar o trabalho

- Modernização do siste-

de 26 vetos;

com fixação de metas e

dos vereadores em dife-

ma de transmissão virtual

- Apresentação de 964

apuração de resultados;

rentes temas;

das sessões;

indicações e moções.

