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Câmara Temática de Pesquisa e Proposições 

visita Secretaria Municipal de Saúde 

junto aos parlamentares 

para que eles conscienti-

zem a população da im-

portância de não faltar às 

consultas médicas.   

Milton Soares, também 

assessor da CTPP, ques-

tionou Gabriela Melo so-

bre o fechamento da far-

mácia da Cemeg. Ela 

explicou que a distribui-

ção de medicamentos 

naquela unidade foi re-

manejada. "Houve uma 

descentralização de me-

dicamentos das farmá-

cias especializadas para 

unidades-polo. Isso au-

mentou a quantidade dos 

medicamentos nas unida-

des de Saúde de todos 

os distritos regionais”. 

A equipe da Câmara Te-

mática de Pesquisa e Pro-

posições (CTPP) da Câ-

mara especializada na 

área da Saúde visitou no 

dia 04 de março a Secre-

taria Municipal de Saúde 

de Guarulhos. Os repre-

sentantes do Legislativo 

foram recebidos pelo se-

cretário Ricardo Rui e pela 

chefe de gabinete Gabri-

ela Pedroso de Melo.   

Dentro os assuntos abor-

dados na reunião, três 

situações chamaram a 

atenção. Primeiro, a vaci-

nação contra a Covid. De 

acordo com Gabriela Me-

lo, muitas pessoas não 

tomaram a segunda dose 

do imunizante “As pesso-

as que agora apresentam 

quadro grave da doença 

não se vacinaram ou não 

tomaram todas as doses 

necessárias”, explicou.  

Outro assunto diz respeito 

à marcação de consultas 

e exames, especificamen-

te em relação às faltas – 

índice chega a 23%. Se-

gundo Guto Tavares, um 

dos coordenadores do 

CTPP de Saúde, a equipe 

se comprometeu a atuar 

Equipe da Câmara de Guarulhos conversou com secretário e chefe de gabinete sobre 

vários temas 
Divulgação 
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Comissão de Obras é favorável a “Projeto 

Escola Segura” 

do “Projeto Escola Segu-

ra”, realizado por meio de 

ações do Poder Público 

na efetivação da segu-

rança escolar.   

Danilo Gomes (DC), se-

cretário da Comissão, 

 A Comissão Permanente 

de Obras e Serviços Públi-

cos, em reunião realizada 

no dia 03 de março, deu 

parecer favorável o PL 

1059/2019, do vereador 

Maurício Brinquinho (PT), 

que dispõe sobre a criação 

considera a proposta im-

portante para o municí-

pio. “Precisamos ter es-

colas seguras, não ape-

nas na nossa cidade, 

mas no país e no mundo. 

Entre outras iniciativas, o 

PL prevê a sinalização de 

trânsito no perímetro es-

colar, implantação de lom-

badas, poda de árvores e 

ronda, a fim de deixar o 

local mais seguro, o que 

trará ganhos para a popu-

lação guarulhense”, disse 

o parlamentar.   

Comissão dá parecer favorável a projeto 

voltado a mulheres com deficiência auditiva 

saúde para gestantes e 

vítimas de violência do-

méstica ou sexual que 

tenham surdez ou algu-

ma deficiência auditiva.A 

presidente da Comissão, 

vereadora Vanessa de 

Jesus (Republicanos), 

explicou: “Temos um ca-

minho muito longo ainda 

sobre a assistência que 

 Em reunião virtual extraor-

dinária realizada em 04 de 

março, a Comissão de De-

fesa dos Direitos da Mu-

lher deu parecer favorável 

ao PL 500/2022, de autoria 

do vereador Jayme Junior 

(Republicanos). A medida 

visa garantir um acompa-

nhante ou atendente pes-

soal na rede municipal de 

precisamos dar para as 

pessoas que são surdas. 

Mas estamos em luta e 

cada projeto que chega 

com essa natureza é im-

portante darmos a aten-

ção devida. Imagine que 

para uma mulher grávida 

com dores e desconforto, 

ou mesmo uma mulher 

vítima de violência do-

méstica, é extremamente 

difícil falar tendo condi-

ções de transmitir o que 

está sentindo. Em uma 

condição como essa, pre-

cisamos dar recursos para 

que essas mulheres con-

sigam dizer o que elas 

estão sentindo por meio 

de alguém que possa dar 

esse apoio”. 

Comissão de Desenvolvimento Urbano analisa 

projeto sobre custo de manutenção de calçadas 

peração de Passeios Pú-

blicos e/ou Calçadas em 

Guarulhos. O texto da 

propositura determina 

que o custo de manuten-

ção das calçadas e pas-

seios, que hoje cabe ao 

munícipe, passaria a ser 

da Prefeitura. 

 Em 9 de março, a Comis-

são Permanente de De-

senvolvimento Urbano e 

Econômico analisou o pro-

jeto de Lei nº 1805/21, 

apresentado pelo vereador 

Maurício Brinquinho (PT), 

que institui o Plano Emer-

gencial Municipal de Recu-

O presidente da Comis-

são, vereador Wesley 

Casa Forte (PSB), expli-

cou que, antes de emitir 

um parecer ao PL, será 

enviado um memorando 

ao vereador Maurício 

Brinquinho sugerindo 

ajustes no texto. “Apesar 

de se tratar de um bom 

projeto, ele vai contra o 

Código de Posturas do 

município, então faremos 

um encaminhamento ao 

vereador, para que possa 

adequar o PL e, assim, 

podermos apreciá-lo nova-

mente”.  



Comissão de Educação promove reunião 

entre vereadores e secretário municipal 
Encontro foi realizado no plenário do Legislativo, com transmissão da TV Câmara 

maioria deles fez questi-

onamentos ao secretário. 

Entre os esclarecimentos 

apresentados por Vitera-

le, estavam informações 

sobre a contratação de 

profissionais para atuar 

no atendimento a crian-

ças com deficiência. 

“Neste ano, nós convo-

camos 97 técnicos de 

enfermagem; destes, dez 

compareceram e apenas 

três assumiram. Na área 

de pedagogia, convoca-

mos 600 estagiários, 350 

compareceram e 177 

estão em processo de 

assinatura de contrato. 

Temos a abertura de um 

processo seletivo para 

estagiários em andamen-

to, com previsão de pu-

blicação do edital em 18 

de março. Hoje, temos o 

total de 223 estagiários 

ativos, sendo 216 de pe-

dagogia e 7 de enferma-

gem”, afirmou o secretá-

rio.  

Em relação à reforma da 

escola municipal Perseu 

Abramo, localizada no 

Lavras, Viterale afirmou 

que, no decorrer da obra, 

a empresa identificou 

que havia problemas de 

Em 10 de março, a Co-

missão de Educação pro-

moveu uma reunião entre 

vereadores, o secretário 

municipal da Pasta, Alex 

Viterale, a subsecretária 

Fábia Aparecida Costa e 

a diretora do Departamen-

to de Planejamento da 

Educação, Maria Angela 

Gianetti. O encontro, pre-

sidido pelo vereador Lauri 

Rocha (PSD), foi realiza-

do no plenário do Legisla-

tivo e transmitido ao vivo 

pela TV Câmara.  

Na pauta, foram elenca-

dos quatro itens para dis-

cussão: reforma de unida-

des escolares, em especi-

al da EPG Perseu Abra-

mo; atendimento de alu-

nos com deficiência e falta 

de profissionais para aten-

dê-los; contratos de com-

pras convencionais e agri-

cultura familiar, contratos 

de serviços, licitações e 

contratos emergenciais; e 

creches conveniadas e 

em processo de credenci-

amento 2022.  

Dezessete vereadores 

compareceram à reunião, 

que teve mais de duas 

horas de duração, e a 
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solo. “A base estrutural 

da escola estava comple-

tamente danificada, por 

isso tivemos que fazer o 

aditamento, porque esse 

acréscimo obviamente 

não estava previsto no 

projeto-base. O importan-

te é que já estamos ten-

do aulas normalmente no 

Perseu, a parte interna 

foi adequada para melhor 

atender nossos alunos e 

agora restam apenas 

ajustes de pintura da 

área externa, que está 

em obra”.  

Sobre a agricultura famili-

ar, o secretário esclare-

ceu que o investimento 

foi de quase R$ 4,8 mi-

lhões, acima da perspec-

tiva de gastos que devem 

ser cumpridos no exercí-

cio anual.  

Questionado pelos parla-

mentares sobre a situa-

ção atual das creches 

conveniadas com a Pre-

feitura, Viterale disse 

que, em abril, será aber-

to o credenciamento para 

novas organizações da 

sociedade civil, de acor-

do com a Lei nº 13.019, 

de 2014. “Em relação às 

organizações da socie-

dade civil que tiveram 

seus contratos findados 

ou rescindidos, nenhum 

aluno ficou desassistido. 

Quando isso acontece, 

os alunos são remaneja-

dos para outra creche. 

Nós temos hoje 83 orga-

nizações da sociedade 

civil conveniadas junto à 

Secretaria de Educação, 

com a previsão de firmar 

o convênio este ano com 

mais oito” 

Nico Rodrigues 
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Hospital Stella Maris possui posto de coleta em parceria com a Fundação Pró-Sangue 

Câmaras Temáticas do Legislativo fazem ação 

para doação de sangue 

Devanildo Damião, coor-

denador de projetos es-

tratégicos da Câmara, 

falou sobre a relevância 

da medida. “Tivemos, 

com a pandemia, uma 

diminuição no número de 

doações. Fomos alerta-

dos pela diretoria do hos-

pital que seria importante 

essa reposição. Então, 

nós avisamos os asses-

sores das câmaras temá-

ticas e eles, prontamente, 

se sensibilizaram e vie-

ram fazer a doação. É 

importante para a socie-

 As Câmaras Temáticas de 

Pesquisas e Proposições 

(CTPP) do Legislativo de 

realizaram uma ação de 

incentivo à doação de san-

gue em 11 de março. As-

sessores das câmaras te-

máticas compareceram ao 

Hospital Stella Maris para 

fazer suas doações e con-

tribuir com o estoque de 

banco de sangue. A unida-

de hospitalar tem uma par-

ceria com a Fundação Pró-

Sangue, que atende os 

bancos de sangue de todo 

o estado de São Paulo.   

dade. É o papel da Câ-

mara ajudar a sociedade 

de forma geral”, disse. O 

coordenador ainda lem-

brou que é preciso divul-

gar a necessidade de 

doação de sangue. 

“Temos uma câmara te-

mática específica sobre 

saúde e que vai trabalhar 

na divulgação desse pro-

cesso. A TV Câmara vai 

ajudar muito na divulga-

ção nesse momento. 

Queremos ampliar esse 

processo para que mais 

pessoas possam doar.” 

Madre Vitória Nazareth de 

Oliveira, diretora do Hospi-

tal Stella Maris, parabeni-

zou a iniciativa das câma-

ras temáticas. “Um grupo 

desse aqui, hoje, para fa-

zer a doação de sangue 

está de parabéns. Estão 

de parabéns por contribuir 

com a sociedade de Gua-

rulhos aqui no Stella Ma-

ris. Nos sentimos orgulho-

sos de poder abrir esse 

espaço e colaborar para 

que possamos melhorar 

nosso estoque e servir a 

população.” 

Senac Guarulhos doa livros para a Escola do Parlamento 

formação de novos leito-

res ou formação profissio-

nal. “É muito importante 

ter essa parceria com a 

Escola do Parlamento, 

por meio do Poder Legis-

lativo, porque temos a 

oportunidade de apresen-

tar esse acervo e contri-

buir para essa instrumen-

talização e infraestrutura 

dentro da biblioteca já 

existente”, completou. Na 

Câmara, os exemplares 

doados são de diferentes 

áreas, como administra-

ção, negócios, tecnologia 

da informação e saúde. 

O Senac Guarulhos fez 

uma doação de livros para 

a Escola do Parlamento 

da Câmara de Guarulhos. 

Em 15 de março, Darlan 

Oliveira Rocha, gerente do 

Senac Guarulhos, e Jani-

ce Fernandez Zanetti, exe-

cutiva de contas da insti-

tuição, reuniram-se com 

Devanildo Damião, coor-

denador de projetos estra-

tégicos do Legislativo, pa-

ra entregar os exemplares. 

Darlan explicou que essa 

iniciativa também é feita 

com entidades da socieda-

de civil que têm o papel de 

Devanildo Damião agra-

deceu: “Entidades gran-

des, como o Senac, se 

prontificando espontane-

amente a colaborar nes-

se processo de configu-

ração da Escola do Parla-

mento, com a doação de 

livros que vão servir toda 

a sociedade, nos ajudam 

nesse processo de capa-

citar as pessoas.” 

Nico Rodrigues 
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Comissão de Meio Ambiente analisa projeto de Lei sobre 

Fundo do Zoológico 

tuído, dentre outros, por 

recursos provenientes de 

“taxas de locação dos 

espaços internos do Zoo-

lógico”. A propositura 

muda o texto para “taxas, 

tarifas e preços públicos 

pertinentes ao uso de 

espaços e serviços per-

tencentes ao Zoológico”. 

Edmilson, presidente da 

Comissão, comentou a 

propositura. “O parecer 

aqui na Comissão foi fa-

vorável para que vá ao 

Plenário ser debatido. 

Porém, é um projeto que, 

A Comissão de Meio Am-

biente da Câmara de Gua-

rulhos emitiu parecer favo-

rável ao PL 232/2022, da 

Prefeitura, que altera a Lei 

nº 7637/2018, sobre o 

Fundo do Zoológico. As 

discussões foram realiza-

das em reunião ordinária, 

do dia 15 de março, com a 

presença dos vereadores 

Edmilson (PSOL), Geleia 

Protetor (PSDB) e Jorgi-

nho Mota (Agir). 

A redação inicial da legis-

lação previa que o Fundo 

do Zoológico seria consti-

no Plenário, vai receber 

sugestões. Ao meu ver, é 

um projeto que abre para 

a possibilidade de se co-

brar ingresso ou tarifa no 

zoológico. A Comissão 

optou por dar parecer fa-

vorável para que o Plená-

rio defina o melhor cami-

nho, aprovando ou rejei-

tando a iniciativa do pre-

feito”, disse. 

Trânsito e Transportes delibera dois projetos com foco no 

coronavírus 

na estação de trem do 

Cecap.  “Solicitamos ao 

autor alguns esclareci-

mentos sobre a proposta, 

levando-se em conta tam-

bém que avançamos mui-

to no combate à pande-

mia, mas não obtivemos 

retorno”, explicou Romil-

do Santos, presidente da 

Comissão.  Por outro la-

do, o PL 957/2021 rece-

beu parecer favorável. O 

dispositivo estabelece 

que os  profissionais do 

transporte, limpeza públi-

ca e gestão e manejo dos 

A Comissão Permanente 

de Trânsito e Transportes 

da Câmara de Guarulhos 

deliberou dois projetos de 

Maurício Brinquinho (PT) 

em reunião realizada no 

dia 15. Os vereadores 

Romildo Santos (PSD) e 

Wesley Casa Forte (PSB) 

foram contrários ao PL 

1531/2020, que trata de 

medidas extraordinárias 

para prevenção, combate 

e erradicação do coronaví-

rus, com a instalação de 

cabines higienizadoras 

nos terminais de ônibus e 

resíduos sólidos urba-

nos, mediante a execu-

ção dos serviços de cole-

ta, tratamento e destina-

ção final, devem ter prio-

ridade nos processos de 

imunização contra o co-

ronavírus. A Comissão, 

no entanto, deve propor 

uma emenda ao projeto. 

“Como a pandemia está 

no fim, vamos sugerir que 

a propositura seja dirigida 

a qualquer tipo de doença 

pandêmica, respeitando 

também as orientações do 

Ministério da Saúde”, justi-

ficou Romildo Santos.  

Nico Rodrigues 

Nico Rodrigues 
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Comissão de Direitos Humanos aprova criação de frente 

parlamentar feminista e antirracista no município 

que traz uma ampla dis-

cussão na questão do 

feminicídio, que é uma 

das pautas de grande 

relevância e preocupação 

desta Casa. Mesmo com 

a Procuradoria da Mulher 

no Legislativo, a vereado-

ra propõe ampliar essa 

discussão com a frente 

parlamentar”, afirmou 

Wesley Casa Forte, presi-

dente da Comissão. 

Também recebeu parecer 

favorável o substitutivo nº 

01 ao PL 2070/2021, de 

Karina Soltur (PSD), que 

institui O Programa de 

A Comissão de Direitos 

Humanos, Cidadania, Ha-

bitação, Assistência Social 

e Igualdade Racial reuniu-

se em 16 de março, com a 

presença de Wesley Casa 

Forte (PSB), Sérgio Mag-

num (Patriota) e Janete 

Rocha Pietá (PT).  

Os parlamentares decidi-

ram pelo parecer favorável 

ao PL 3368/2019, de Jane-

te Pietá e outros vereado-

res, que cria uma frente 

parlamentar com participa-

ção popular feminista e 

antirracista no município. 

“É um importante projeto 

Cooperação e Código 

Sinal Vermelho como 

forma de pedido de so-

corro e ajuda para mulhe-

res em situação de vio-

lência doméstica ou fami-

liar, medida de combate 

e prevenção à violência 

doméstica, conforme a Lei 

Federal nº 11.340/2006. O 

substitutivo, apresentado 

pela Comissão de Justiça, 

traz adequações na reda-

ção da proposta original. 

Comissão da Criança analisa e dá parecer favorável a 

três projetos de Lei 

xima da residência. “Os 

pais nessas condições 

enfrentam muitas dificul-

dades e uma lei como 

essa os ajudaria muito a 

inserir os filhos num servi-

ço público importante co-

mo é a Educação”, afir-

mou o presidente da Co-

missão, Welliton Bezerra 

(sem partido).  

Também receberam pare-

cer favorável o PL 

234/2022, do Executivo, 

que cria o Conselho Mu-

nicipal da Juventude-CMJ 

Em reunião realizada em 

14 de março, a Comissão 

Permanente de Defesa da 

Criança, do Adolescente e 

da Juventude da Câmara 

de Guarulhos deliberou 

três projetos de Lei. Todos 

receberam parecer favorá-

vel. Foi o caso do PL 

2595/2021, de Paulo Ro-

berto (PTB), que assegura 

à criança e ao adolescente 

cujos pais ou responsá-

veis sejam pessoas com 

deficiência ou idosos a 

prioridade de vaga em 

escola municipal mais pró-

e institui o Fundo Munici-

pal da Juventude-FMJ; e 

o PL 3736/2021, de Jor-

ginho Mota (Agir), que 

lança em Guarulhos o 

programa Adote um 

Playground para Crian-

ças.  

Outro assunto abordado 

pela Comissão foi a au-

sência, desde o início 

deste mês, de viaturas 

para os conselhos tutela-

res. Welliton Bezerra in-

formou que ele próprio 

teve que usar seu veícu-

lo de trabalho para aten-

der a uma criança por 

esse motivo. “É inadmissí-

vel que em uma cidade do 

porte de Guarulhos os 

conselhos tutelares não 

possam exercer sua fun-

ção plena por falta de um 

carro próprio”, criticou. 

“Vamos enviar um ofício à 

Secretaria de Desenvolvi-

mento e Assistência Soci-

al e marcar uma reunião 

pra tratar deste assunto e 

tentar resolver o proble-

ma”, completou o parla-

mentar.  

Nico Rodrigues 
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Vera Jursys 

Moção de Repúdio à fala de Arthur do 

Val domina Sessão da Câmara 
Deputado estadual proferiu falas preconceituosas contra mulheres ucranianas 

no dia 5 de março, do 

deputado estadual Arthur 

do Val (Podemos), contra 

mulheres ucranianas.   

O documento foi propos-

to por todas as vereado-

ras da bancada feminina 

da Casa, as vereadoras 

Janete Rocha Pietá (PT)j, 

Sandra Gileno (PSD), 

Carol Ribeiro (PSDB), 

Carlinda Tinoco 

(Republicanos), Márcia 

Na Sessão Extraordinária 

da Câmara de Guarulhos 

realizada em 09 de março, 

a maior parte dos traba-

lhos se concentrou na lei-

tura e posterior depoimen-

to de diversos parlamenta-

res sobre a Moção de Re-

púdio, lida pelo primeiro 

secretário da Mesa Direto-

ra Marcelo Seminaldo 

(PT), contra as declara-

ções de cunho sexista e 

desrespeitoso, divulgadas 

Taschetti (PP), Vanessa 

de Jesus (Republicanos) 

e Karina Soltur (PSD).  

Além delas, vários parla-

mentares se posiciona-

ram a favor da moção, 

exigindo providências 

enérgicas das presidên-

cias da Assembleia Le-

gislativa do Estado de 

São Paulo e do Podemos 

contra o deputado, tam-

bém conhecido como 

Mamãe Falei.   

Foi lembrado durante os 

protestos que março é o 

Mês da Mulher, marcado 

pela celebração do Dia 

Internacional da Mulher 

em seu dia 08. Devido a 

isso e a importância do 

tema, a presidência da 

Câmara se comprometeu 

a priorizar projetos e de-

bates voltados à temática 

de defesa dos direitos 

das mulheres durante 

este mês.  



Informativo Câmara - Edição nº 15 // Março de 2022                                      09                

Vera Jursys 

PDV da Prefeitura de Guarulhos é 

aprovado em duas votações 
Projeto foi debatido nas Sessões Extraordinárias de 16 de março 

pantes de cargos e em-

pregos públicos da admi-

nistração direta e indireta 

do município.  

Vereadores da base do 

governo e da bancada de 

oposição debateram na 

tribuna sobre os princi-

pais pontos positivos e 

negativos do projeto. Pa-

ra a base, 80% dos servi-

dores são favoráveis ao 

PDV, principalmente, 

para atender aos 2.064 

aposentados que perma-

necem em exercício. Pa-

No dia 16 de março, após 

aproximadamente cinco 

horas de discussão duran-

te a 5 e a 6ª Sessões Ex-

traordinárias de 2022, os 

vereadores da Câmara 

Municipal de Guarulhos 

aprovaram, em primeira e 

segunda votação, com 25 

votos favoráveis, um voto 

contrário e seis absten-

ções, o Programa de Des-

ligamento Voluntário 

(PDV) da Prefeitura. O 

Projeto de Lei 282/2022, 

autoriza o Poder Executivo 

a instituir o PDV aos ocu-

ra a oposição, o projeto 

omitiu dados substanci-

ais, como prazo para pa-

gamento, valor das inde-

nizações, previsão orça-

mentária e critérios de 

participação.  

Os parlamentares tam-

bém analisaram e vota-

ram várias emendas. A 

Emenda Aditiva nº 1, que 

previa a reposição dos 

servidores por concurso 

público, proibindo terceiri-

zações, foi derrubada, 

com 20 votos contrários e 

11 favoráveis. A Emenda 

nº 2 também foi rejeitada 

com 22 votos contrários e 

9 favoráveis. A Emenda 

Aditiva nº 3 foi rejeitada 

com 22 votos contrários e 

10 favoráveis. A Emenda 

Aditiva nº 4 foi rejeitada 

com 22 votos contrários e 

10 favoráveis. A Emenda 

Modificativa nº 5 foi apro-

vada com 26 votos favo-

ráveis, 2 votos contrários 

e 4 abstenções. A Emen-

da nº 6 foi aprovada, com 

29 votos favoráveis e 5 

abstenções.  
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CTPP visita centrais de triagem de 

materiais recicláveis 
Diligências foram realizadas no Taboão e na Vila Galvão 

ram uma quantidade 

muito grande de material 

reciclável. “Todos os ma-

teriais são triados e co-

mercializados. As coope-

rativas emitem uma nota 

fiscal e, automaticamen-

te, a gente consegue ter 

a informação real e fide-

digna de que esse mate-

rial que coletamos está 

voltando para o ciclo da 

reciclagem”, completou. 

Joildo ainda destacou 

que a Prefeitura tem co-

mo meta expandir a cole-

ta seletiva na cidade e 

aumentar a renda per 

capita das cooperativas 

por meio da logística 

desses materiais. “Hoje, 

as três centrais de tria-

gem que são operadas 

pelas cooperativas giram 

em torno de 210 tonela-

das por mês de materiais 

que são comercializa-

dos”, ressaltou ao falar 

sobre as centrais manti-

das pela Prefeitura. 

Gerson Fernando da Sil-

va, presidente da Guaru-

lhos Recicla, cooperativa 

que atua na central de 

triagem da Vila Galvão, 

afirmou que a parceria 

A Câmara Temática de 

Pesquisas e Proposições 

(CTPP) especializada na 

área de Serviços Públicos 

fez uma diligência em du-

as centrais de triagem de 

materiais recicláveis, uma 

no Taboão e outra na Vila 

Galvão, em 18 de março. 

As visitas foram acompa-

nhadas pelo chefe de divi-

são da coleta seletiva da 

Prefeitura, Joildo Souza, 

que explicou como funcio-

na o programa Coleta Se-

letiva Solidária. “Esse pro-

grama trabalha, principal-

mente, a logística da cole-

ta do material reciclável. 

Hoje atendemos 50% do 

território habitado da cida-

de e todo esse material 

coletado é encaminhado 

para cinco cooperativas 

parceiras. Dessas cinco, 

três estão em áreas públi-

cas, que são as centrais 

municipais de triagem de 

materiais recicláveis”, dis-

se Joildo. 

O chefe de divisão afirmou 

que há uma ação de edu-

cação ambiental nos con-

domínios da cidade, onde 

há coleta duas vezes por 

semana, porque eles ge-

com a Prefeitura ajuda as 

cooperativas. “Era uma 

promessa antiga, um so-

nho que todos nós achá-

vamos que não seria rea-

lizado, mas está come-

çando a ser realizado. No 

momento, está agregan-

do muito na nossa renda, 

ajudando e fortalecendo. 

Temos que dar muitos 

outros passos, mas, no 

momento, está nos aju-

dando bastante.” 

José Luiz Prates, coorde-

nador da CTPP de Servi-

ços Públicos, acredita ser 

importante conhecer as 

centrais de triagem pes-

soalmente. “Aprendemos 

muita coisa aqui com 

eles. A tendência é me-

lhorar cada vez mais. Já 

conhecemos a do Ta-

boão e essa aqui da Vila 

Galvão, posteriormente, 

vamos conhecer a da 

Ponte Alta.” 

O coordenador de proje-

tos estratégicos da Câma-

ra, Devanildo Damião, 

falou que o objetivo da 

CTPP com a visita foi co-

nhecer a realidade das 

cooperativas e verificar as 

possibilidades de recicla-

gem. “A partir disso, tere-

mos uma informação qua-

lificada para subsidiar os 

vereadores para elaborar 

políticas públicas de quali-

dade”, disse. Para Deva-

nildo, o Executivo guaru-

lhense está fazendo um 

bom trabalho em coleta 

seletiva. “É necessário, 

logicamente, aprimora-

mentos, mas já vem em 

uma linha contínua de 

evolução.” 

Bruno Netto 
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Evento foi realizado no plenário e contou com representantes de ONG guarulhense 

Vera Jursys 

Câmara realiza evento em homenagem 

ao Dia Nacional da Síndrome de Down 

Down. Em Guarulhos, 

por exemplo, calcula-se 

que existam 2 mil pesso-

as nessa condição. “Elas 

têm deficiência intelectu-

al, musculatura mais fra-

ca, podem ter distúrbios 

cardíacos, dificuldades 

na fala, portanto, preci-

sam de atenção e estí-

mulo”, comentou Danieli.   

Pai de Sofia, 9 anos, que 

também esteve no en-

contro, Anderson Ferraz 

falou da importância de 

se ter um diagnóstico 

prévio da Síndrome, por 

meio de exames de pré-

natal. “É preciso lidar 

com o desconhecido, 

buscar informações que 

ajudem a entender e a 

enfrentar o problema 

desde cedo, e, com isso, 

a criança possa se de-

senvolver melhor, o que 

também significa mais 

conforto psicológico para 

os pais”, afirmou.   

A Minha Down é UP rea-

liza ações esportivas, 

artísticas e lúdicas, cur-

sos para pais e diversos 

tipos de atendimento. 

Falta à entidade, no en-

tanto, um lugar físico e 

A Câmara de Guarulhos, 

por meio das Câmaras 

Temáticas de Pesquisas e 

Proposições (CTPP), reali-

zou em 17 de março, no 

plenário da Casa, evento 

em homenagem ao Dia 

Nacional da Síndrome de 

Down, a ser celebrado em 

21 de março.  

Na mesa de trabalhos, 

estiveram Devanildo Da-

mião, coordenador de pro-

jetos estratégicos do Le-

gislativo, o casal Danieli 

Hernandez e Anderson 

Ferraz, presidentes de 

honra e idealizadores da 

ONG Minha Down é UP, 

Érika Palacio, vice-

presidente da instituição, e 

a psicóloga Cláudia Pap-

poto. O encontro teve 

transmissão ao vivo da TV 

Câmara Guarulhos, por 

meio de seus canais no 

YouTube e no Facebook.  

A data comemorativa é 

uma referência ao cromos-

somo 21, que, ao ter três 

hastes – o padrão são du-

as –, revela que a pessoa 

tem a síndrome. As esta-

tísticas indicam que a ca-

da 700 partos uma criança 

nasce com síndrome de 

maior possibilidade de 

obter recursos para os 

seus projetos. Por isso, a 

participação no evento 

também teve por objetivo 

pedir auxílio dos vereado-

res para se tornar institui-

ção de utilidade pública, 

por meio de um projeto 

de lei. “Isso aumentaria 

nossas chances de obter 

apoio de empresas e ou-

tras pessoas que possam 

investir no nosso traba-

lho, conseguirmos uma 

casa, espaços para tera-

pias diversas, prestar um 

atendimento ainda melhor 

e até realizar pesquisas 

nesta área”, explicou Da-

nieli.  

Na opinião de Claudia 

Pappoto, ONGs podem 

muitas vezes prestar um 

auxílio maior que o poder 

público. “As pessoas que 

são envolvidas na causa 

têm conhecimento e ex-

periência que falta em 

serviços oferecidos pelos 

órgãos governamentais, 

portanto, precisam de 

apoio e espero que a Câ-

mara de Guarulhos tenha 

essa visão”, disse a espe-

cialista.  

Devanildo Damião enalte-

ceu o trabalho da ONG e 

colocou a Câmara de 

Guarulhos à disposição. 

“O presidente Martello 

abraçou esta causa e os 

vereadores têm demons-

trado muito interesse em 

apoiar e encontrar solu-

ções que levem a um me-

lhor atendimento às pes-

soas com síndrome de 

Down”, declarou o coor-

denador. 
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Análise levou em consideração os últimos cinco anos; imposto é repassado pelo Estado  

Câmara Temática desenvolve estudo sobre 

arrecadação e repasse de ICMS em Guarulhos 

ano em que ocorreu o 

auge da pandemia de 

Covid-19, houve uma 

inversão da tendência, 

visto que a queda da 

economia afetou o con-

sumo e, consequente-

mente, resultou em me-

nor arrecadação do 

ICMS.  

O coordenador de proje-

tos estratégicos da Câ-

mara, Devanildo Da-

mião, explicou que as 

seis Câmara Temáticas 

do Legislativo guarulhen-

se recebem sugestões 

dos Tribunais de Contas, 

como é o caso da fiscali-

A CTPP (Câmara Temáti-

ca de Pesquisa e Proposi-

ções) de Orçamento de-

senvolveu um estudo refe-

rente ao repasse do ICMS 

(Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Pres-

tações de Serviços de 

Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comu-

nicação). A pesquisa levou 

em consideração o repas-

se estadual dos últimos 

cinco anos.  

De competência estadual, 

25% do ICMS são destina-

dos aos municípios, sendo 

que desse total 75% são 

repassados de acordo 

com o VAF (Valor Adicio-

nado Fiscal) e 25%, de 

acordo com as regras es-

taduais específicas. Entre 

os municípios paulistas, 

Guarulhos possui a segun-

da maior cota-parte, deri-

vada do IPM (Índice de 

Participação dos Municí-

pios).  

O estudo desenvolvido 

pela CTPP de Orçamento 

evidenciou que a arreca-

dação do ICMS no municí-

pio foi crescente entre 

2017 e 2019. Já em 2020, 

zação orçamentária, a fim 

de subsidiar os vereado-

res para o desenvolvi-

mento de boas políticas 

públicas. “A CTPP olha 

para o orçamento do Le-

gislativo e do Executivo, 

e uma das formas de tor-

nar esse trabalho mais 

efetivo é observando as 

fontes de receitas. Nosso 

estudo buscou mensurar 

o impacto da pandemia, 

especialmente numa ci-

dade logística como Gua-

rulhos, que teve a parali-

sação do aeroporto e, 

consequentemente, des-

sa receita. Quando você 

olha para os números 

absolutos, você não con-

segue enxergar essa que-

da. Mas, quando você faz 

a atualização usando um 

indicador, que pode ser o 

IPCA [Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor 

Amplo], IGP-M [Índice Ge-

ral de Preços – Mercado] 

ou o próprio deflaciona-

mento, você consegue ver 

que a queda foi muito 

grande em 2020”, explicou 

Damião.    

Para ter acesso ao estudo 

completo da Câmara de 

Orçamento, visite o site 

institucional do Legislativo: 

guarulhos.sp.leg.br.  

Bruno Netto 
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CTPP Esporte recebe a visita de especialistas em Karatê 

No encontro, onde foi 

discutida a possibilidade 

de os vereadores apre-

sentarem projetos que 

incentivem o amparo do 

poder público a este tipo 

de ação, participou tam-

bém Sergio Luiz Deboni, 

gestor de Planejamento 

Estratégico da Adminis-

tração da Câmara. 

No karatê, o estilo Shi-

dokan é identificado por 

apresentar maior conta-

to entre os lutadores, 

incorporando elementos 

do Muay Thai e da Luta 

Olímpica. Essa versatili-

dade e mistura de dife-

rentes estilos de luta é 

O coordenador de projetos 

estratégicos do Legislati-

vo, Devanildo Damião, 

recebeu em 22 de março 

em seu gabinete represen-

tantes do Karatê Shidokan 

guarulhense. 

A convite de Antônio Fer-

nandes, um dos integran-

tes da Câmara Temática 

de Pesquisas e Proposi-

ções do eixo Esporte – 

CTPP  Esporte, os profes-

sores Ronaldo Rosa Lima 

e Dário Cesar Tassi apre-

sentaram projetos sociais 

voltados principalmente a 

crianças e jovens tendo 

esta arte marcial como 

condutor.  

apontado como um dos 

motivos para o cresci-

mento da popularidade 

da modalidade, que tem 

atraído um número cada 

vez maior de crianças e 

jovens para aprendizado 

da prática. 

Durante a reunião ficou 

acertado um novo encon-

tro em abril, ainda sem 

data e local definidos, pa-

ra que a discussão sobre 

novos projetos sociais 

com o Shidokan seja me-

lhor desenvolvida. 

CTPP Saúde recebe especialista em psicopedagogia 

são consequência de 

sintomas emocionais e 

psicológicos. Como 

exemplo de doenças 

psicossomáticas, Adria-

na citou o lúpus, uma 

doença autoimune que 

pode surgir em diversos 

órgãos de forma lenta e 

progressiva. “Para ga-

rantirmos o equilíbrio de 

nossa saúde física e 

mental, é importante 

evitar guardar rancores, 

mágoas e tristezas, ou-

vir músicas, fazer uma 

boa hidratação, praticar 

atividades físicas, entre 

outras”, pontuou. 

Em 28 de março, a CTPP 

(Câmara Temática de 

Pesquisa e Proposições) 

do Legislativo guarulhense 

recebeu a especialista em 

psicopedagogia e estu-

dante de psicanálise clíni-

ca, Adriana Oliveira Rosa, 

que falou sobre doenças 

psicossomáticas.   

O termo “psicossomático” 

origina-se da junção das 

palavras gregas psique 

(alma) e soma (corpo), ou 

seja, são patologias que 

afetam tanto a saúde men-

tal quanto a fisiológica, 

com sintomas físicos que 

O coordenador de proje-

tos estratégicos da Câ-

mara, Devanildo Damião, 

convidou Adriana para 

ministrar uma palestra 

sobre o assunto para a 

Câmara Temática espe-

cializada na área da Saú-

de, assessores, vereado-

res e demais membros da 

Casa. A data do evento 

será divulgada nos canais 

de comunicação da Câ-

mara.  

CTPP 

CTPP 
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Iniciativas foram aprovadas no primeiro turno de votação em 23 de março 

Câmara vota pauta temática com propostas 

direcionadas às mulheres 

gatório nas escolas mu-

nicipais o ensino de no-

ções básicas da Lei Ma-

ria da Penha. “É de pe-

queno que se ensina que 

mulher não é saco de 

batata e nem pandeiro 

para bater. Então, é so-

bre a importância do res-

peito à mulher”, afirmou 

a autora durante a Ses-

são. Também de Janete, 

foi analisado o PL 

457/2019, que inclui no 

Calendário Oficial do 

Município o Dia Munici-

pal da Conquista do Voto 

Feminino. “Isso é o ali-

cerce de uma construção 

de uma sociedade mais 

justa, mais igualitária e 

mais respeitosa a todas 

as mulheres que já estão 

vivas e as que virão”, 

disse a parlamentar.  

Duas inciativas de Edmil-

son (PSOL) sobre no-

menclatura de vias em 

homenagem a duas ve-

readoras estavam na 

pauta. Trata-se do PL 

2037/2021, sobre deno-

minação oficial para as 

atuais ruas Dez e Treze, 

localizadas no loteamen-

to Sítio São Francisco, 

bairro Pimentas, de Rua 

Projetos voltados para os 

direitos das mulheres fize-

ram parte de uma pauta 

temática em alusão ao 

Mês da Mulher, celebrado 

em março, durante a Ses-

são Extraordinária de 23 

de março. Foram inúmeras 

propostas sobre o assunto 

analisadas em primeira 

discussão e aprovadas. 

Todas elas passarão por 

um segundo turno de vota-

ção antes de serem enca-

minhadas para sanção ou 

veto do prefeito.   

As proposituras aborda-

ram assuntos variados, 

como promoção de renda 

e emprego para mulheres 

em situação de violência, 

divulgação no site da Pre-

feitura do mapa de violên-

cia contra as mulheres, 

campanhas para preven-

ção de doenças, medidas 

contra a violência obstétri-

ca, combate à importuna-

ção sexual no transporte 

público, atendimento hu-

manizado para vítimas de 

violência, entre outros.   

Um dos projetos apresen-

tados por Janete Rocha 

Pietá (PT) foi o PL 

557/2018, que torna obri-

Marielle Franco, e do PL 

2038/2021, sobre deno-

minação oficial para as 

atuais ruas Um e Seis, 

localizadas no loteamen-

to Sítio São Francisco, 

bairro Pimentas, de Rua 

Genilda Sueli Bernardes.  

“Também não poderia 

deixar passar em branco 

a possibilidade de home-

nagear uma querida ami-

ga, com quem eu aprendi 

muito aqui nessa Câmara 

Municipal, que foi a verea-

dora Genilda. Ela foi presi-

dente do Partido dos Tra-

balhadores, antes de qual-

quer coisa, era uma mili-

tante atuante na nossa 

cidade, servidora pública 

de carreira. Não vi absolu-

tamente nenhum colega, 

desta Legislatura ou da 

passada, dizer que coloca-

ria em dúvida uma home-

nagem à Genilda”. 

Vera Jursys 
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Em 30 de março, proposituras passaram por segunda votação e foram aprovadas 

Veja 14 projetos aprovados pela Câmara com a 

temática feminina 

rielle Franco - Dia de 

Luta Contra o Genocídio 

da Mulher Negra; 

- Nova redação do PL 

457/2019 (Janete Rocha 

Pietá, PT), que inclui no 

Calendário Oficial de 

Eventos do Município o 

24 de fevereiro como o 

Dia Municipal da Con-

quista do Voto Feminino 

no Brasil; 

- PL 653/2019 (Carol 

Ribeiro, PSDB), que 

torna obrigatória a divul-

gação por meio do site 

oficial da Prefeitura o 

mapa violência contra 

as mulheres em Guaru-

lhos; 

- PL 784/2021 (Vanessa 

de Jesus, Republica-

nos), que cria o Sistema 

Municipal de Geração 

de Emprego e Renda 

para a mulher em situa-

ção de violência; 

- Substitutivo nº 1 ao PL 

909/2021 (Edmilson, 

PSOL), que acrescenta 

a alínea X ao inciso do 

artigo 2°, da Lei 

7470/2019, para incluir 

no Calendário Oficial do 

A Câmara de Guarulhos 

realizou em 30 de março a 

8ª, a 9ª e a 10ª Sessões 

Extraordinárias de 2022. 

Foram votados e aprova-

dos 14 projetos, todos em 

segunda discussão, relaci-

onados à temática femini-

na, em homenagem ao 

Dia Internacional da mu-

lher, comemorado em 8 de 

março. Veja a lista: 

- PL 6096/2017, que dis-

põe sobre a notificação e 

implantação de medidas 

contra a violência obstétri-

ca em Guarulhos, assina-

do por Carol Ribeiro 

(PSDB), Janete Rocha 

Pietá (PT), Sandra Gileno 

(Patriota) e a ex-vereadora 

Genilda Bernardes (PT); 

- PL 557/2018 (Janete Ro-

cha Pietá, PT), que torna 

obrigatório, nas escolas 

municipais de Guarulhos, 

o ensino de noções bási-

cas da Lei Maria da Penha 

– “A Lei Maria da Penha 

Vai às Escolas”; 

- PL 456/2019 (Janete Ro-

cha Pietá, PT), que inclui 

no Calendário Oficial de 

Eventos do Município o 14 

de março como o Dia Ma-

Município o 25 de julho 

como o dia de Tereza de 

Benguela e da mulher 

negra; 

- Substitutivo nº 1 ao PL 

2037/2021(Edmilson 

Souza, PSOL), que deno-

mina oficialmente as atu-

ais ruas Dez e Treze, no 

loteamento Sítio São 

Francisco, bairro Pimen-

tas, de Rua Marielle 

Franco; 

- Substitutivo nº 1 ao PL 

2038/2021 (Edmilson 

Souza, PSOL), que deno-

mina oficialmente as ruas 

Um e Seis, no loteamen-

to Sítio São Francisco, 

bairro Pimentas, de Rua 

Genilda Sueli Bernardes; 

- PL 6096/2017 (Carol 

Ribeiro, PSDB, Janete 

Rocha Pietá, PT, Sandra 

Gileno, Patriota, e Genil-

da Sueli Bernardes, PT), 

que dispõe sobre a notifi-

cação e implantação de 

medidas contra a violên-

cia obstétrica em Guaru-

lhos; 

- Substitutivo nº 1 ao PL 

3120/2021 (Ticiano Ame-

ricano, Cidadania), que 

institui a Campanha 

Check-up Geral nas mu-

lheres para alerta e pre-

venção de todas as doen-

ças; 

- PL 5110/2017 (Janete 

Rocha Pietá, PT), que 

dispõe sobre a obrigatorie-

dade da presença de vigi-

lante do sexo feminino nos 

estabelecimentos financei-

ros de Guarulhos; 

- Substitutivo nº 1 ao PL 

751/2021 (Wesley Casa 

Forte, PSB), que institui 

no Calendário Oficial de 

Eventos do Município "A 

Caminhada Contra o Fe-

minicídio", nas Comemo-

rações da Semana Inter-

nacional da Mulher; 

- PL 934/2021 (Sandra 

Gileno, Patriota), que obri-

ga bares, restaurantes e 

casas noturnas a adotar 

medidas de auxílio à mu-

lher que se sinta em situa-

ção de risco; 

- Nova redação do PL 

935/2021 (Sandra Gileno, 

Patriota), que institui cam-

panha de combate à im-

portunação sexual no 

transporte público . 
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Nico Rodrigues 

Decio de Camargo Pompêo visita 

Câmara e lembra tempos de parlamentar 
Ex-vereador exerceu dois mandatos no Poder Legislativo Municipal entre 1969 e 1976 

e 1973 a 1976), é o filho 

caçula do ex-prefeito 

Waldomiro Pompêo, tam-

bém eleito para dois 

mandatos no Poder Exe-

cutivo (1966 a 1970 e 

1973 a 1977).  

Aos 28 anos de idade, 

Decio Pompêo foi o vere-

ador mais votado nas 

eleições de 1968, com 

cerca de cinco mil votos 

(o que representava 

aproximadamente 10% 

do eleitorado na época).   

O ex-vereador Decio de 

Camargo Pompêo esteve 

na sede da Câmara Muni-

cipal na manhã do dia 18 

de março. Atualmente com 

81 anos de idade, ele con-

versou com a equipe da 

TV Câmara sobre o perío-

do em que atuou como 

parlamentar em Guaru-

lhos.  

Eleito para dois mandatos 

consecutivos, ocupando 

uma cadeira no Legislativo 

por oito anos (1969 a 1972 

Após os dois mandatos 

como vereador da cidade, 

Decio não assumiu outros 

cargos eletivos, mas con-

tinuou ativo na vida políti-

ca, ocupando cargos de 

assessoria tanto na Câ-

mara quanto na Prefeitu-

ra, até a gestão do ex-

prefeito Sebastião Almei-

da.  

Decio Pompêo nasceu no 

bairro do Brás, em São 

Paulo, em 2 de julho de 

1940. Com a inauguração 

da rodovia Presidente 

Dutra, em 1951, e a ino-

vação no setor de trans-

porte, a família veio para 

Guarulhos em maio de 

1953 e implantou a Serra-

ria Guarulhos no bairro 

Itapegica, importante polo 

industrial da cidade.  

A entrevista com o ex-

vereador pode ser aces-

sada no canal da TV Câ-

mara no Youtube,            

https://youtube.com/

tvcamaraguarulhos. 


