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Câmara fará licitação para compra de sistema 

de energia fotovoltaica 

Segundo o pregoeiro da 

Câmara, José Adriano 

Zago, a proposta prevê a 

instalação das placas de 

captação de energia so-

lar no teto do estaciona-

mento localizado no Blo-

co 5, com área de 2,2 mil 

metros². A quantidade de 

placas será definida pela 

empresa vencedora do 

certame, que também 

será responsável pelo 

projeto executivo. A partir 

da assinatura do contra-

to, a empresa vencedora 

terá 120 dias para im-

plantar todo o sistema. 

No ano de 2021, a Câ-

mara gastou em média 

R$ 25 mil reais por mês 

com energia. No proces-

so, o mês de setembro 

foi utilizado como refe-

rência quando o valor 

apurado ficou em R$ 31 

mil. Segundo Damião, a 

perspectiva é que o retor-

no do investimento finan-

ceiro se dê em cinco 

anos. Entretanto, ele lem-

bra que, além da pers-

pectiva econômica, é 

fundamental que o Poder 

Legislativo tenha, cada 

vez mais, práticas de 

sustentabilidade. 

Está em andamento na 

Câmara de Guarulhos 

uma licitação para contra-

tação de empresa que 

forneça um sistema de 

energia fotovoltaica para o 

prédio da Edilidade. O 

objetivo é que a Câmara 

se torne auto suficiente na 

produção de energia po-

dendo, inclusive, devolver 

o excedente para a EDP 

Energia por meio do siste-

ma de compensação.  

De acordo com o proces-

so, a instalação do siste-

ma poderá gerar uma po-

tência de 277,2 KWp ga-

rantindo a autonomia do 

Poder Legislativo. “É um 

investimento muito vanta-

joso, pois vai gerar ener-

gia limpa, preservando o 

ambiente e reduzindo os 

custos”, destacou Devanil-

do Damião, coordenador 

de Projetos Estratégicos 

da Câmara.  

Para Damião, é importan-

te destacar que esse pro-

cesso teve início a partir 

da sugestão de um órgão 

da sociedade civil, o Co-

demgru – Conselho Muni-

cipal de Desenvolvimento 

de Guarulhos. 

Processo pretende garantir auto suficiência energética ao Poder Legislativo 

Divulgação 
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Orientações fiscais entram na pauta da Escola 

do Parlamento 

“Elaboramos propostas 

visando o Legislativo do 

futuro e aprimorar o co-

nhecimento de parlamen-

tares e seus assessores 

nas questões fiscais é 

importante”, afirma Da-

mião. “A elaboração de 

projetos de Lei deve levar 

em conta também os as-

pectos fiscais, o quanto 

uma proposta é legal ou 

pode impactar nas contas 

do Executivo municipal”, 

acrescentou. Damião 

ressalta que os vereado-

res são receptivos a este 

tipo de orientação, funda-

mental, por exemplo, 

quando é necessário 

analisar propostas orça-

O coordenador de projetos 

estratégicos da Câmara de 

Guarulhos, Devanildo Da-

mião, recebeu, no dia 9 de 

fevereiro, Marcos Gregório 

Borges, representante da 

da Delegacia da Receita 

Federal de Guarulhos. 

Mestre em Gestão de Polí-

ticas Públicas pela Univer-

sidade de São Paulo, Bor-

ges pode colaborar com a 

Escola do Parlamento, 

projeto que tem por objeti-

vo formar talentos da ad-

ministração e fortalecer o 

papel institucional do Po-

der Legislativo Municipal. 

Uma das ferramentas para 

isso é a promoção de cur-

sos e palestras.  

Escola do Parlamento oferece acervo digital com a obra 

de Machado de Assis 
MEC 

Na coleção estão roman-

ces como Memórias Pós-

tumas de Brás Cubas, 

contos, poesias, crôni-

cas, peças de teatro, tra-

duções e textos críticos. 

“É uma oportunidade 

principalmente para pes-

quisadores e estudantes 

terem acesso gratuito à 

obra de um dos maiores 

gênios de nossa literatu-

ra”, afirma Devanildo Da-

mião, coordenador de 

Um dos objetivos da Esco-

la do Parlamento, criada 

no final de 2021 pela Câ-

mara de Guarulhos, é dis-

seminar conhecimento e 

cultura de qualidade. Nes-

te aspecto, o projeto se 

reforça com a inclusão em 

sua página, no site do Le-

gislativo, do link do acervo 

digital de toda a obra de 

Machado de Assis (1839 - 

1908), organizado pelo 

Ministério da Educação. 

projetos estratégicos. 

“Pensamos em dispor 

também obras de escrito-

Divulgação 

 

mentárias enviadas pelo 

prefeito.  

A parceria com Marcos 

Borges seria na elabora-

ção, ainda Neste ano, de 

uma série de palestras 

aos parlamentares, as-

sessores e o público em 

geral sobre a questão fis-

cal, o aumento de arreca-

dação e outros assuntos 

relacionados. Os encon-

tros poderiam ser presen-

ciais ou virtuais, em datas 

a serem definidas. 

res guarulhenses, mas 

esta é um plano que ainda 

vamos amadurecer”. 



Meio Ambiente aprova campanha sobre 

vacinação contra a gripe canina 
Proposta foi apresentada pelo vereador Geleia Protetor (PSDB) 

Comissão, Edmilson 

Souza (PSOL), elogiou a 

iniciativa do colega e afir-

mou que considera muito 

importante esse tipo de 

ação para evitar a preca-

rização do serviço por 

parte da Prefeitura. 

“Essa campanha visa a 

levar informação e pro-

mover a conscientização 

sobre a gripe canina para 

aqueles que não conhe-

cem o assunto, por isso 

fomos favoráveis ao pro-

jeto”.  

Na manhã de 1º de feve-

reiro, a Comissão Perma-

nente de Meio Ambiente 

realizou a primeira reuni-

ão de 2022. No encontro, 

foram analisados dois 

projetos de lei, ambos 

apresentados pelo verea-

dor Geleia Protetor 

(PSDB).   

O PL 2498/2021 institui 

na cidade a Campanha de 

conscientização sobre a 

vacinação contra a gripe 

canina. O presidente da 
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O PL 1736/ 2021, que 

também recebeu parecer 

favorável, autoriza o Exe-

cutivo a criar a função de 

agente fiscal de proteção 

ao animal, ampliando os 

direitos e garantias do 

animal doméstico.   

Comissão debate cartazes sobre cuidados ao transportar 

animais em elevadores 
Nico Rodrigues 

mentos e evitar acidentes 

causados por coleiras e 

guiais presas nas portas. 

O parecer ao projeto foi 

favorável e a Comissão 

irá apresentar emendas 

para melhorar a redação 

da proposta. “Hoje, é 

muito comum nos pré-

dios a circulação de ani-

mais com as guias. Po-

rém, com aquele sensor 

de presença, que impede 

a movimentação do ele-

vador se tiver alguma 

coisa obstruindo, a guia 

não fica perceptível por-

A Comissão de Meio Am-

biente da Câmara de Gua-

rulhos analisou quatro pro-

jetos de Lei na reunião 

ordinária de 08 de feve-

reio. Edmilson (PSOL) e 

Jorginho Mota (Agir) parti-

ciparam das discussões. 

Entre as propostas debati-

das, destaque para PL 

2164/2021, de Geleia Pro-

tetor (PSDB), que dispõe 

sobre a afixação de carta-

zes na parte externa de 

elevadores alertando para 

os cuidados ao transportar 

animais nesses equipa-

que é muito fininha. De 

repente, com o fecha-

mento da porta, isso po-

de colocar em risco o 

animal e aqueles que 

Bruno Netto 

estão como passageiros 

nos elevadores. Por isso, 

a Comissão deu parecer 

favorável a esse projeto 

de conscientização”. 
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Dados foram apresentados durante audiência pública da Secretaria da Fazenda 

Endividamento do município atinge menor 

índice dos últimos 20 anos 

(Republicanos), membro 

da Comissão Permanente 

de Finanças e Orçamen-

to. 

Segundo Guilherme Cos-

ta Moreira, da Divisão de 

Planejamento Financeiro 

da Secretaria Municipal 

da Fazenda, o município 

atingiu o menor índice de 

endividamento das duas 

últimas décadas. "Nossa 

dívida fiscal líquida redu-

ziu em R$ 35,74 mi de 

2020 para 2021, sendo 

que a LDO [Lei de Diretri-

No dia 08 de fevereiro, a 

Secretaria Municipal da 

Fazenda apresentou os 

dados referentes ao tercei-

ro quadrimestre de 2021. A 

audiência pública, que foi 

realizada de forma on-line, 

teve como objetivo de-

monstrar e avaliar o cum-

primento das metas fiscais 

daquele período, conforme 

determina a Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal. Os 

trabalhos foram transmiti-

dos ao vivo pela TV Câma-

ra e conduzidos pela vere-

adora Vanessa de Jesus 

zes Orçamentárias] pre-

via um aumento de R$ 

59,80 mi, o que nos dei-

xou bastante acima da 

meta. A dívida consolida-

da líquida em 2021 é de 

R$ 1.933 bi, com um per-

centual de endividamento 

da ordem de 43,5% - 

abaixo tanto do limite de 

alerta da Lei de Respon-

sabilidade Fiscal, quanto 

do limite definido pela 

resolução do Senado 

Federal. Guarulhos tem o 

seu menor endividamen-

to de, pelo menos, os 

últimos 20 anos, com uma 

queda frequente desde o 

exercício de 2017 e um 

grande degrau em 2018, 

após o encerramento do 

Saae, a resolução da dívi-

da e a concessão dos ser-

viços à Sabesp”. 

De acordo com os núme-

ros apresentados, a recei-

ta líquida arrecadada em 

2021 ultrapassou R$ 4.5 

bilhões, o que representa 

um crescimento nominal 

de 11,5% em relação ao 

mesmo período de 2020. 

Câmara Temática levanta dados de repasses estaduais 

feitos ao Município 

das câmaras temáticas é 

dar suporte aos vereado-

res na hora de desenvol-

ver políticas públicas de 

qualidade”. O coordena-

dor afirmou que o levan-

tamento foi feito direta-

mente com a Secretaria 

da Fazenda e Planeja-

mento do Estado de São 

Paulo.   

De acordo com a pesqui-

sa, até o dia 10 de feve-

reiro, o governo estadual 

repassou cerca de R$ 

A Câmara Temática de 

Pesquisas e Proposições 

(CTPP) do Orçamento da 

Câmara de Guarulhos rea-

lizou um levantamento dos 

repasses feitos pelo go-

verno estadual ao Municí-

pio nesse ano de 2022. 

Devanildo Damião, coor-

denador de projetos estra-

tégicos do Legislativo, ex-

plicou: “Existe uma deter-

minação do Tribunal de 

Contas que uma das prin-

cipais funções do Legisla-

tivo é fiscalizar. O trabalho 

158 milhões referentes 

ao ICMS (Imposto sobre 

Operações relativas à 

Circulação de Mercadori-

as e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermu-

nicipal e de Comunica-

ção). O levantamento 

apontou ainda uma arre-

cadação de aproximada-

mente R$ 83 milhões de 

IPVA (Imposto sobre 

Propriedades de Veícu-

los Automotores) no mês 

de janeiro.   

“São repasses feitos es-

pecificamente da questão 

do ICMS, que é repassa-

do mensalmente à Prefei-

tura. Cada município, pelo 

valor adicionado que ele 

contribui para o Estado, 

tem direito parte do que é 

arrecadado. Como o 

ICMS é um imposto esta-

dual, isso retorna depois 

para o município. E é es-

se acompanhamento que 

começou a ser feito agora 

pela câmara temática”, 

salientou Devanildo.   
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Vereadores deliberaram 39 projetos na 

primeira Sessão do ano 
Vereadores encaminharam favoravelmente mais 127 Requerimentos 

PL 3484/2021, de Márcia 

Taschetti (PP), que visa 

criar a Assistência Judici-

ária em Guarulhos. Mar-

celo Seminaldo (PT) e 

Dr. Laércio Sandes 

(DEM), embora sejam 

favoráveis e considerem 

pertinente a necessidade 

de maior assistência jurí-

dica à população, ponde-

raram que a proposta 

pode ser objeto de ques-

tionamentos jurídicos.  

Na sequência, também 

receberam parecer favo-

rável 127 Requerimentos 

com diversos questiona-

mentos dos vereadores à 

Prefeitura sobre temas 

como assistência educa-

ção infantil, atendimento 

em hospitais e UBSs, 

cobrança de IPTU, refor-

mas e manutenção de 

ruas e edificações.  

No início dos trabalhos, 

entre manifestações de 

vários vereadores, Ge-

leia Protetor (PSDB) co-

municou que deixava a 

liderança do seu partido 

na Câmara para a verea-

dora Carol Ribeiro. Pas-

tor Anistaldo (PSC), por 

sua vez, informou que se 

A Câmara de Guarulhos 

realizou em 10 de feverei-

ro a primeira Sessão Ex-

traordinária deste ano. Na 

primeira parte da Ordem 

do Dia, foram discutidos e 

deliberados favoravelmen-

te 33 projetos de Lei e 

seis projetos de Decreto 

Legislativo. Todos recebe-

ram parecer favorável. 

Nesta parte da Sessão, 

sofreram críticas e parece-

res contrários, especifica-

mente da oposição, so-

mente dois projetos, am-

bos encaminhados pela 

Prefeitura: o PL 231/2022, 

que acrescenta dispositi-

vos à Lei 1429/1968, que 

dispõe sobre o Regime 

Jurídico dos Funcionários 

Públicos Municipais; e o 

PL 282/2022, que autoriza 

o Executivo a instituir o 

Programa de Desligamen-

to Voluntário-PDV aos 

ocupantes de cargos e 

empregos públicos da Ad-

ministração Pública Direta 

e Indireta do Município  

Em relação às propositu-

ras dos parlamentares, o 

único projeto que mereceu 

avaliação mais prolongada 

entre os vereadores foi o 

afastou da presidência da 

Comissão Permanente 

de Finanças e Orçamento 

da Casa. A vaga de seu 

partido na equipe passa a 

ser ocupada pelo colega 

Geraldo Celestino. Poste-

riormente, a Comissão 

definirá os cargos de ca-

da vereador.   

Por fim, foram lidas pelo 

1° secretário da Mesa 

Diretora Marcelo Seminal-

do duas moções assina-

das pela petista Janete 

Rocha Pietá. Uma delas 

felicitava o Partido dos 

Trabalhadores pelos seus 

42 anos de fundação; a 

outra repudiava o assassi-

nato do congolês Moïse 

Mugenyi Kabagambe, de 

24 anos, ocorrida no Rio 

de Janeiro na noite de 24 

de janeiro passado.  

Vera Jursys 

Vera Jursys 
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Desenvolvimento Urbano e Econômico inicia análise de 

projeto sobre incentivos fiscais para empresas 

Atualmente, as indústrias 

e centros de distribuição 

em Guarulhos podem 

obter os benefícios fiscais 

caso apresentem 500 mil 

Unidades Fiscais de Gua-

rulhos (UFG) de valor 

adicionado (o valor atual 

da UFG é de R$ 3,9381). 

No entanto, esse requisito 

dificulta a concessão do 

benefício para novas em-

presas que estão se ins-

talando no município, pois 

o valor adicionado definiti-

vo somente é disponibili-

zado pela Secretaria Es-

tadual da Fazenda após 

três anos. Assim, o proje-

Durante a reunião de 16 de 

fevereiro, a Comissão Per-

manente de Desenvolvi-

mento Urbano e Econômi-

co iniciou a análise de um 

projeto de lei encaminhado 

à Câmara pela Prefeitura. 

A medida altera a Lei 

7.306 de 2014, que dispõe 

sobre a concessão de in-

centivos fiscais e tributá-

rios para empresas. Os 

descontos são referentes 

ao IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano) e ao 

ISS (Imposto Sobre Servi-

ços) aplicado sobre a mão 

de obra utilizada na cons-

trução do imóvel.  

to altera o critério para a 

concessão do benefício e 

abrange os empreendi-

mentos que tenham 20 

postos de empregos for-

mais diretos ou ampliem 

seu quadro funcional em 

10%, de forma que as 

empresas recém-

instaladas no município 

também possam ser con-

templadas.  

O presidente da Comis-

são, vereador Wesley 

Casa Forte (PSB), disse 

que a propositura deve 

ser analisada em deta-

lhes antes da emissão do 

parecer. “Esse é um proje-

to de grande importância 

para a cidade, porém, co-

mo se trata de renúncia de 

receita, é necessário ana-

lisar os indicadores. Preci-

samos estar atentos e to-

mar os devidos cuidados, 

porque podemos respon-

der ao Tribunal de Contas 

do Estado. Essa é uma 

precaução que eu sempre 

tenho antes de emitir um 

parecer, até pelo fato de 

eu ter participado, em ou-

tra legislatura, da Comis-

são de Finanças e Orça-

mento”, explicou o parla-

mentar.  

Comissão de Finanças analisa seis projetos e cinco 

recebem parecer favorável 

sa de Jesus 

(Republicanos) também 

se candidatou à presidên-

cia. 

Na abertura dos trabalhos 

deste ano, a CFO decidiu 

por cinco pareceres favo-

ráveis e um contrário nos 

projetos analisados. Des-

taque para o texto de au-

toria do vereador Lamé 

(MDB), Substitutivo nº 02 

ao Projeto de Lei nº 

4563/2014, que pretende 

proibir a distribuição gra-

tuita ou venda de sacolas 

A Comissão Permanente 

de Finanças e Orçamento 

(CFO) da Câmara de Gua-

rulhos reuniu-se, virtual-

mente, em 15 de fevereiro 

para discutir sobre uma 

pauta contendo seis proje-

tos de lei. Antes de entrar 

na análise das matérias 

propriamente, o vereador 

Geraldo Celestino (PSC) 

foi eleito presidente da 

Comissão para o ano de 

2022, com o voto da vere-

adora Carol Ribeiro 

(PSDB), secretária da 

CFO. A vereadora Vanes-

plásticas a consumidores 

em todos os estabeleci-

mentos comerciais de 

Guarulhos. Ficam de fora 

dessa proibição sacolas 

plásticas biodegradáveis, 

oxibiodegradáveis ou 

reutilizáveis. 

Apesar do parecer favo-

rável, Celestino apontou 

ressalvas quanto ao pro-

jeto. “É um projeto edu-

cativo e importante para 

o meio ambiente, mas 

quem legisla sobre o co-

mércio é o Governo Fe-

deral”, disse. Segundo 

ele, a Comissão entende 

tratar-se de uma matéria 

importante e o Plenário da 

Câmara é soberano para 

decidir sobre a aprovação 

ou não. A vereadora Va-

nessa de Jesus, ao justifi-

car o voto, disse que vota-

ria favorável na Comis-

são, mas poderia ter outra 

posição no Plenário. 

Informações sobre os de-

mais projetos debatidos 

estão disponíveis na ma-

téria no site da Câmara. 
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Bruno Netto 

Comissão de Obras cobra início de 

reforma de área de lazer no Mikail 
Convênio foi firmado em 2018, a partir de emenda pleiteada por Romildo Santos 

verba federal foi conquis-

tada em 2018, porém, 

somente em 2021 foi 

dado início ao processo 

licitatório. “O objetivo da 

reunião foi dar um enca-

minhamento definitivo 

para essa emenda parla-

mentar federal, pela qual 

eu luto desde 2018. Ago-

ra, chegamos ao limite 

do limite, porque o prazo 

final para pedir prorroga-

ção é dia 1º de abril”. 

Jorge Mingossi, enge-

nheiro e proprietário da 

construtora Teorema, 

explicou que o início da 

reforma depende da 

emissão da ordem de 

serviço pela Prefeitura. 

“A legislação não nos 

permite iniciar uma obra 

antes da ordem de servi-

ço, que ainda não foi efe-

tivada por entraves buro-

cráticos que estão sendo 

esclarecidos por meio da 

Secretaria de Esporte”. 

Fratello esclareceu que 

assumiu a Secretaria de 

Esporte no final de mar-

ço do ano passado, 

quando deu início ao pro-

cesso licitatório. “Não sei 

dizer por que o processo 

Em 17 de fevereiro, a Co-

missão de Obras e Servi-

ços Públicos promoveu 

reunião para discutir o 

atraso no início da execu-

ção da reforma e moderni-

zação da área de lazer 

localizada na rua Justinia-

no dos Santos, no Parque 

Mikail. O valor da obra, 

que inclui melhoria da 

quadra e da arquibancada, 

da pista de skate, do pas-

seio, da área de convivên-

cia e dos sanitários, é de 

pouco mais de R$ 335 

milhões e foi obtido por 

meio de emenda parla-

mentar, a partir de solicita-

ção do presidente da Co-

missão, vereador Romildo 

Santos (PSD). Compare-

ceram ao encontro o se-

cretário municipal de Es-

porte e Lazer, Ronaldo 

Fratello, o subsecretário, 

Adriano de Freitas, repre-

sentantes da Caixa Eco-

nômica Federal e da em-

presa Teorema Engenha-

ria e Construções Ltda. O 

vereador Danilo Gomes 

(DC) acompanhou a reuni-

ão de maneira remota. 

Romildo disse que tem 

sido cobrado pela popula-

ção do bairro, visto que a 

ficou parado entre 2018 e 

2021, mas, a partir da 

minha chegada, coloca-

mos a obra para licitação, 

que foi realizada em se-

tembro de 2021 e teve a 

empresa Teorema como 

ganhadora. Posterior-

mente à licitação, a Caixa 

Econômica pediu para 

que fosse corrigida a des-

crição e o título do objeto, 

a empresa fez as mudan-

ças no contrato e agora 

estamos no prazo de libe-

ração da Caixa para que 

a obra se inicie. Assim 

que for dado o aceite pela 

Caixa, o Ministério da 

Cidadania libera o recur-

so e a gente emite a or-

dem de serviço para que 

a obra aconteça. O retor-

no da Caixa deve aconte-

cer em, no máximo, dez 

dias”. 

O prazo total para execu-

ção da reforma é de 5 

meses, contados da data 

do recebimento da ordem 

de serviço pela construto-

ra. “Se essa obra não sair 

ou tiver algum problema 

até o início de abril, vou 

precisar apurar os fatos e 

os funcionários públicos 

que participaram desse 

processo, por meio de 

uma sindicância ou de 

uma Comissão Especial 

de Estudos, para saber 

por que demorou tanto 

tempo e não conseguiu 

efetivar esse valor para 

realizar a obra. A popula-

ção de Guarulhos está 

carente de receber recur-

sos federais e estaduais 

e, quando a gente conse-

gue, o recurso não sai. 

Isso é um absurdo”, disse 

o vereador Romildo. 
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Equipe foi recebida pelo secretário adjunto de Educação local; aspectos como estrutura 

do magistério e material didático chamaram a atenção 

Vera Jursys 

Câmara temática de Educação visita 

Indaiatuba em busca de boas práticas 

exemplo, que todos os 

professores permanecem 

pelo menos cinco anos 

em uma função antes de 

galgar por concurso a 

níveis mais altos na car-

reira, como coordenado-

ria pedagógica ou dire-

ção de escola. Contou 

ainda que na própria Se-

cretaria, com exceção 

dos funcionários adminis-

trativos, todos os servi-

dores são docentes. 

Destaque também para a 

autonomia que a pasta 

tem para comprar materi-

ais, realizar consertos ou 

pequenas intervenções 

nas escolas sem neces-

sidade de recorrer a ou-

tras instâncias munici-

pais. 

Indagado sobre os fato-

res que fazem a Educa-

ção de Indaiatuba ser 

bem avaliada, César Li-

ma preferiu enaltecer o 

conjunto. “Investimos em 

tecnologia, na formação 

do professor, no sistema 

de avaliação, no estatuto 

próprio de magistério, 

enfim, são vários pilares 

que juntos possibilitam 

oferecer uma Educação 

Nos últimos anos, Indaia-

tuba, cidade de 260 mil 

habitantes da região de 

Campinas, tem obtido os 

primeiros lugares no Esta-

do de São Paulo e no Bra-

sil quando o assunto é 

Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica-Ideb 

entre as cidades nesta 

faixa populacional.  

Para entender como che-

gou-se a tal patamar e 

levantar subsídios que 

inspirem os vereadores a 

elaborar projetos de Lei 

nesta área, a equipe da 

Câmara Temática de Edu-

cação do Legislativo gua-

rulhense esteve no dia 16 

de fevereiro na Secretaria 

Municipal de Educação 

local e conversou com o 

secretário adjunto César 

Franco de Lima. 

Na oportunidade, César 

Lima fez uma apresenta-

ção da estrutura organiza-

cional da Secretaria. A 

pasta coordena 81 unida-

des escolares, conta com 

2.574 funcionários e 1.277 

docentes. Ao detalhar o 

estatuto do magistério lo-

cal, ele explicou, por 

de qualidade para a po-

pulação”, afirmou César 

Lima. 

A julgar pelas novas inici-

ativas, segundo ele, a 

tendência é que os índi-

ces continuem melhoran-

do. “Adquirimos um mate-

rial didático do sistema 

Sesi de Ensino, de alta 

qualidade, e distribuímos 

tablets para que todos os 

alunos da rede possam 

receber conteúdo escolar 

em suas casas, fora do 

horário letivo”, explicou o 

secretário adjunto. 

Na opinião de Devanildo 

Damião, coordenador de 

projetos estratégicos da 

Câmara, a incursão reve-

lou práticas interessan-

tes. “Nos chamaram a 

atenção o estatuto do 

magistério local, no qual o 

professor é tratado de 

forma diferenciada, com 

um plano de carreira atra-

ente, e o material didático 

de qualidade oferecido 

aos alunos, obtido graças 

a uma parceria com o 

Sesi por um valor relativa-

mente barato”, apontou.  

Segundo Damião, a equi-

pe da CTPP de Educação 

deve visitar outras cida-

des. “Temos pesquisado 

a Educação também em 

municípios da nossa regi-

ão do Alto Tietê, caso de 

Mogi das Cruzes, sem 

esquecer outras localida-

des do Estado que pos-

sam inspirar boas ações 

em Guarulhos”, acrescen-

tou. 
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Vereadores limpam pauta na segunda 

Sessão Extraordinária de 2022 
Vereadores encaminharam favoravelmente mais 127 Requerimentos 

bros da Mesa e dos vice-

presidentes da Câmara 

Municipal de Guarulhos; 

PL 333/2022, de Geleia 

Protetor (PSDB), que 

dispõe sobre a obrigatori-

edade da instalação de 

redes de proteção em 

janelas, varandas e sa-

cadas de residências que 

possuem animais; Proje-

to de Emenda à Lei Or-

gânica nº 3.676/2021, de 

autoria de vários verea-

dores, que dispõe sobre 

alteração do caput do art. 

23; e o PL 348/2022, que 

torna obrigatória, por par-

te das construtoras, a 

instalação de grades ou 

redes de proteção, com 

A Câmara de Guarulhos 

realizou a 2ª Sessão Ex-

traordinária de 2022, por 

videoconferência, nesta 

quinta-feira, 17 de feverei-

ro. Os vereadores aprova-

ram, com 27 votos favorá-

veis e uma abstenção, o 

Projeto de Decreto Legis-

lativo nº 2.381/2021, de 

Geraldo Celestino (PSC), 

que concede título honorí-

fico de cidadão guarulhen-

se ao senhor Ricardo Feli-

cio Scaff.  

A votação seguiu de forma 

simbólica, do item 2º ao 

8º, após aprovação dos 

parlamentares, por 25 vo-

tos a 3. Os projetos deli-

berados são: PL 

325/2022, de Janete Ro-

cha Pietá (PT), que inclui 

no calendário oficial do 

município o Festival Cultu-

ral e Gastronômico Latino-

Americano; PL 318/2022, 

de Wesley Casa Forte 

(PSB), que autoriza o Exe-

cutivo a atualizar o salário 

dos professores; Projeto 

de Resolução 3.675/2021, 

de autoria de vários verea-

dores, que dispõe sobre a 

alteração da Resolução 

399/2009, no que concer-

ne ao mandato dos mem-

certificação do INME-

TRO, nas janelas, saca-

das e mezaninos dos edi-

fícios.  

Os vereadores limparam 

a pauta e os 43 itens fo-

ram analisados, votados 

e aprovados durante a 

Sessão Extraordinária, 

entre eles, 35 Requeri-

mentos, com pedidos de 

informações à Prefeitura 

sobre diversos temas, 

como: falta de remédios 

nas Unidades Básicas de 

Saúde; escola fechada 

para reforma com aulas 

interrompidas; irregulari-

dades na atuação do ser-

viço funerário; e previsão 

de extensão da rede de 

esgoto no Jardim Monte 

Alto.  

O principal tema discutido 

pelos vereadores da base 

do governo e da oposição 

foi a dificuldade de o par-

lamentar exercer sua fun-

ção fiscalizatória, diante 

dos obstáculos de comu-

nicação colocados por 

alguns secretários munici-

pais. Representantes de 

diversas comissões do 

Legislativo propuseram 

uma reunião com secretá-

rios municipais para esta-

belecer um diálogo trans-

parente e resolver as pen-

dências.  

Vera Jursys 
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População relata a vereadores impactos negativos relacionados à área da CDR Pedreira 

Vera Jursys 

Audiência expõe problemas gerados pela 

ampliação de aterro sanitário do Cabuçu 

Durante a reunião, os 

moradores relataram 

uma série de impactos 

negativos causados pela 

obra. Entre os proble-

mas, estão excesso de 

poeira, barulho, mau 

cheiro, desmatamento, 

desaparecimento de nas-

cente, desequilíbrio na 

fauna e aparecimento de 

rachaduras nas casas. 

Robson Araújo, que mora 

a 40 metros das obras, é 

um dos mais afetados. 

“Nos disseram que ficari-

am distantes, 300 metros 

das casas, não cumpri-

ram, faço protestos, entro 

na frente das máquinas, 

aí ameaçam chamar a 

polícia, seguranças; inva-

diram minha casa duas 

vezes, fiz boletins de 

ocorrência e afirmam que 

o terreno, onde vivo há 

30 anos, é deles”, rela-

tou. 

A bióloga Daniele Couti-

nho, integrante da Asso-

ciação Chico Mendes, 

também é moradora na-

quele bairro e relata as 

irregularidades cometi-

das pela empreiteira. “Já 

que o empreendimento é 

uma realidade, é preciso 

A ampliação do aterro sa-

nitário da CDR Pedreira no 

bairro Cabuçu tem gerado, 

críticas da população lo-

cal, que vive em uma área 

de proteção ambiental di-

retamente afetada pelo 

empreendimento. Com a 

liberação da Companhia 

Ambiental do Estado de 

São Paulo-Cetesb, a obra 

já está em fase de instala-

ção. Diante das denúncias 

de irregularidades dos mo-

radores, o presidente da 

Comissão Permanente de 

Defesa do Meio Ambiente 

da Câmara de Guarulhos, 

vereador Edmilson 

(PSOL), convocou uma 

audiência pública no bair-

ro, em 17 de fevereiro, 

para que vereadores e 

munícipes pudessem dis-

cutir o tema. 

“Sempre existiu uma luta 

desta população para que 

o aterro sanitário não fos-

se implantado na região, 

os problemas aqui relata-

dos foram alertados antes 

da aprovação”, afirmou 

Edmilson. “A obra foi libe-

rada como ampliação de 

um terreno existente, o 

que não é verdade, é um 

novo empreendimento”. 

ao menos garantir que as 

contrapartidas exigidas 

para o licenciamento am-

biental sejam cumpridas 

na prática, que as autori-

dades fiscalizem as 

obras; exigimos, na con-

dição de moradores, que 

o rito ambiental de licen-

ciamento seja efetiva-

mente cumprido”. 

O vereador Geleia Prote-

tor (PSDB) fez críticas à 

Prefeitura e ao Governo 

do Estado e se colocou à 

disposição dos morado-

res. “Podem contar comi-

go, estou junto dos mora-

dores para tentar resol-

ver todos estes proble-

mas, pois a empresa es-

tá errada, a prefeitura 

fechou um olho e a Ce-

tesb fechou o outro”, criti-

cou. 

Ao final da audiência, Ed-

milson falou sobre os pró-

ximos passos deste movi-

mento: ”Vamos tentar mar-

car uma reunião dos mora-

dores com o prefeito Guti; 

vamos cobrar da Cetesb 

em relação ao cumprimen-

to das exigências prévias 

para o licenciamento das 

obras; pediremos à Secre-

taria Municipal da Saúde 

que verifique o relato de 

aumento de doenças res-

piratórias e que analise a 

água da região, que pode 

estar contaminada.” 

Segundo Edmilson, ofícios 

também serão enviados ao 

Ministério Público Federal, 

à Defensoria Pública do 

Município e à Veolia, em-

presa responsável pela 

CDR Pedreira e que não 

compareceu à audiência. 



12                Informativo Câmara - Edição nº 14 // Fevereiro de 2022 

Requerimento do presidente Martello sobre lista completa de precatórios gerou debate  

Vereadores votaram os 33 itens da pauta em 

sessão extraordinária de 23 de fevereiro 

Os vereadores aprova-

ram em definitivo o PL 

6549/2019 que altera o 

Calendário Oficial do 

Município para fazer 

constar o Dia Municipal 

do Urbanismo a ser cele-

brado em 8 de novem-

bro, da vereadora Carol 

Ribeiro (PSDB) e o PL 

785/2021 que Autoriza o 

Município de Guarulhos 

a conceder incentivos 

fiscais a empresa que 

contratar mulher vítima 

de violência doméstica, 

de Vanessa de Jesus 

(Republicanos). 

Com a proximidade do 

Dia Internacional da Mu-

lher (8 de março), a ve-

readora Carlinda Tinoco 

(Republicanos), presi-

dente da Procuradoria 

Especial da Mulher da 

Câmara, solicitou a inclu-

são dos projetos de au-

toria das vereadoras na 

pauta da sessão a ser 

realizada na semana em 

que a data será come-

morada, bem como a 

ampliação da discussão 

sobre os temas ligados à 

questão feminina. Mar-

tello disse que a asses-

soria do Plenário fará um 

A Câmara de Guarulhos 

deliberou dois novos proje-

tos e 26 requerimentos 

que estavam pautados na 

sessão de 23 de fevereiro. 

O item 19 provocou uma 

discussão sobre o direito 

de acessar informações, 

que podem ser considera-

das sigilosas, por parte 

dos vereadores. Isso por-

que o requerimento nº 

507/2022 "Solicita lista 

completa dos precatórios 

pagos pela municipalida-

de", de autoria do presi-

dente da Câmara, verea-

dor Martello (PDT). Vários 

parlamentares solicitaram 

cópia da resposta e Edmil-

son (PSOL) alertou ao 

autor do questionamento 

que já teve requerimento 

com o mesmo teor não 

respondido pela municipa-

lidade, que teria alegado 

tratar-se de informação 

sigilosa. Edmilson sugeriu 

ainda que os parlamenta-

res se atentem sobre a 

lista daqueles que estão 

na fila para receber. O 

vereador Dr. Laércio San-

des (DEM) informou sobre 

decisão judicial que asse-

gura aos parlamentares o 

acesso a informações 

equivalentes. 

levantamento sobre os 

projetos com conteúdo de 

gênero para serem pau-

tados na próxima sessão. 

A vereadora Janete Ro-

cha Pietá (PT) também 

se manifestou sobre o 

tema do Dia Internacional 

da Mulher e ainda lem-

brou que em 24 de feve-

reiro o Brasil completa 90 

anos da conquista do 

voto feminino. Janete 

homenageou algumas 

mulheres com importân-

cia histórica para a ques-

tão e parabenizou as co-

legas de Legislativo que 

atuam para aprovar pro-

jetos que melhorem a 

condição de vida das 

guarulhenses. 

Três projetos passaram 

pelo primeiro turno de vo-

tação, ficando ainda pen-

dentes de uma segunda 

discussão para receberem 

o voto definitivo. São eles: 

PL 250/2013 que Cria o 

Mapa Social de Guaru-

lhos, do vereador Gilvan 

Passos (PSD); PL 

2419/2021 sobre Forneci-

mento do cartão de vaci-

nação em sistema braille 

para pessoas com defici-

ência visual, da vereadora 

Karina Soltur (PSD); e PL 

736/2020 sobre a Realiza-

ção de sessões de cinema 

adaptadas para pessoas 

com transtorno do espec-

tro autista – TEA e suas 

famílias, do vereador Dr. 

Laércio Sandes (DEM). 

Karina Yamada 
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Vereadores discutiram projeto em reunião ordinária de 22 de fevereiro 

Carros-fortes em faixas de ônibus têm parecer 

favorável da Comissão de Segurança 

gundo o autor, da insta-

lação de câmera de ví-

deo nos uniformes dos 

agentes de fiscalização 

da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento 

Urbano, a fim de monito-

rar o uso legal e pro-

gressivo das leis, e ao 

mesmo tempo garantir a 

segurança da atividade 

destes profissionais e a 

prática de possíveis deli-

tos contra ele e o fiscali-

zado. O aspecto consti-

tucional pesou na deci-

são, uma vez que gera 

despesas ao Executivo.  

Não houve decisão para 

o PL 2249/21, de Márcia 

Taschetti (PP), que cria 

o aplicativo SOS Mulher 

para vítimas de violência 

doméstica, como forma 

de levar denúncias à 

Patrulha Maria da Pe-

nha. Os vereadores pre-

ferem questionar a Se-

cretaria Municipal de 

Segurança Pública para 

saber se é possível in-

cluir este tipo de denún-

cia nos canais de comu-

nicação da pasta já exis-

tentes, evitando-se, as-

sim, despesas ao muni-

cípio.   

Na reunião de 22 de feve-

reiro, a Comissão Perma-

nente de Segurança Públi-

ca discutiu vários assun-

tos, entre os quais quatro 

projetos de Lei. Entre eles, 

destaque para o PL 

2794/2021, de autoria de 

Rafael Acosta (DC), que 

permite o uso de faixas 

exclusivas de ônibus por 

veículos de transporte de 

valores, os carros-fortes. 

Os vereadores deram pa-

recer favorável.  

“Considero o projeto muito 

bom, dá mais segurança 

aos motoristas destes veí-

culos, que podem ficar 

menos tempo retidos no 

trânsito”, avaliou Luís da 

Sede (PSD), presidente da 

Comissão. Os demais ve-

readores, Welliton Bezerra 

(sem partido) e Gilvan 

Passos (PSD), também 

consideram a propositura 

pertinente, mas alertam ao 

seu aspecto legal, uma 

vez que afeta diretamente 

o Código Brasileiro de 

Trânsito.   

O PL 3098/21, de Lucas 

Sanches (PP), por sua 

vez, recebeu parecer con-

trário. O projeto trata, se-

O último projeto analisa-

do foi o PL 3100/21, de 

Paulo Roberto Cecchina-

to (PTB), que cria o Insti-

tuto Médico Veterinário 

Legal-IMVL. Os vereado-

res preferem não dar pa-

recer ainda. Segundo 

eles, o serviço médico 

legal em Guarulhos é 

deficitário até para huma-

nos, quem dirá para ani-

mais. Seria preciso, se-

gundo eles, a contrata-

ção de especialistas des-

ta área em animais, além 

de representar despesas 

ao Município.  

No início dos trabalhos, 

os vereadores analisa-

ram a solicitação do Sin-

dicato dos Trabalhadores 

da Administração Pública 

Municipal de Guarulhos-

Stap para que o Legislati-

vo intervenha junto ao 

prefeito Guti (PSD) na 

tentativa de aumentar o 

número de guardas civis 

municipais. Na opinião 

dos parlamentares, é no-

tória a necessidade de 

mais profissionais, mas a 

questão financeira pesa. 

“Mesmo que haja a possi-

bilidade aprovarmos a 

operação delegada para 

os policiais militares, a 

dificuldade também seria 

grande devido às condi-

ções financeiras da Cida-

de”, acrescentou Gilvan 

Passos. “O aumento de 

contingente de guardas já 

é complicado, pois, se 

tivermos um concurso 

agora, após passar por 

todas as provas, cursos e 

treinamentos, eles só atu-

ariam efetivamente em 

julho de 2023, na melhor 

das hipóteses”, lembrou o 

parlamentar.  
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Bruno Netto 

Secretaria da Saúde realiza prestação de 

contas do 3º quadrimestre de 2021 
Encontro teve a presença do secretário da Pasta, Ricardo Rui 

consultas realizadas pe-

los hospitais municipais 

nos últimos meses do 

ano passado, que foi de 

26,91% em relação ao 

mesmo período de 2020. 

O HMCA (Hospital Muni-

cipal da Criança e do 

Adolescente) teve o mai-

or aumento, passando de 

17.132 consultas médi-

cas de urgência no 3º 

quadrimestre de 2020 

para 30.598 consultas no 

3º quadrimestre de 2021. 

De acordo com o secre-

tário-adjunto, a constru-

ção do novo HC Gru 

(Hospital da Criança), 

que está em fase de ela-

boração de anteprojeto 

arquitetônico e estudo de 

modelo econômico, de-

verá ser finalizada até o 

final de 2024. O equipa-

mento será construído 

em área própria da Pre-

feitura, na forma de par-

ceria público-privada, 

com previsão de 185 lei-

tos e apoio ambulatorial 

em diversas especialida-

des médicas para atendi-

mento do público com 

idade entre zero e 19 

anos, 11 meses e 29 di-

as. 

Em 24 de fevereiro, repre-

sentantes da Secretaria da 

Saúde compareceram à 

Câmara Municipal para 

realizar a audiência públi-

ca de prestação de contas 

do 3º quadrimestre de 

2021. Os trabalhos foram 

presididos pelo vereador 

Geraldo Celestino (PSC), 

presidente da Comissão 

de Higiene e Saúde Públi-

ca do Legislativo, e contou 

com o secretário da Pasta, 

Ricardo Rui. 

A primeira parte da apre-

sentação foi feita pelo di-

retor do Departamento 

Financeiro da Saúde, 

Wonderson Moreno. O 

total das receitas para 

apuração da aplicação em 

ações e serviços públicos 

da saúde em 2021 ultra-

passou R$ 3.452 bilhões, 

sendo 53,7% relativos a 

transferências do Estado, 

43,59% provenientes de 

receita de impostos que 

estão sob gestão efetiva 

do município e 2,7% de 

transferências da União. 

Na sequência, o secretário

-adjunto da Saúde, Micha-

el Rodrigues de Paula, 

destacou o aumento das 

A vereadora Marcia Tas-

chetti (PP) perguntou so-

bre a rescisão do contrato 

de trabalho de funcioná-

rios que prestavam servi-

ços para a OS 

(Organização Social de 

Saúde) IDGT (Instituto de 

Desenvolvimento, Ges-

tão, Tecnologia e Pesqui-

sa em Saúde e Assistên-

cia Social), que adminis-

trava o HMPB (Hospital 

Municipal Pimentas-

Bonsucesso) e o HMCA, 

antes da intervenção da 

Prefeitura. A parlamentar 

destacou que, entre os 

servidores que aguardam 

o pagamento de verbas 

rescisórias, estão 23 grá-

vidas, que tinham direito 

à estabilidade. Moreno 

disse que o problema 

deverá ser resolvido judi-

cialmente. “Deveremos 

recorrer às instâncias ju-

diciais, porque, em que 

pese a sensibilidade com 

o trabalhador, a Prefeitura 

tem a obrigação de zelar 

pelo recurso público.” 

Entre os questionamentos 

feitos pela vereadora Ja-

nete Rocha Pietá (PT), 

estava a redução do per-

centual de aplicação em 

saúde, que ficou em 

23,77% em 2021, en-

quanto o montante foi de 

31,28% em 2017, soman-

do R$ 820.633.100,17 e 

R$ 802.292.945,47, res-

pectivamente. Moreno foi 

breve ao responder: “Nós 

verificamos que, percen-

tualmente, em 2021 real-

mente tem uma queda, 

mas, do ponto de vista 

nominal, a gente tem um 

incremento.” 


