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Câmara de Guarulhos lança canal no Spotify 

Para acessar o canal, 

basta buscar por 

"Câmara Municipal de 

Guarulhos" na plataforma 

ou acessar o link dispo-

nível no site da Câmara. 

O Spotify é mais uma 

plataforma digital  utiliza-

da para comunicação da 

Câmara Municipal de 

Guarulhos com os cida-

dãos. O Legislativo tam-

bém possui páginas ofici-

ais no Facebook, Twit-

ter, YouTube, Instagram 

e LinkedIn, além de seu 

site institucional. 

A comunicação da Câ-

mara também está aberta 

para receber e responder 

a dúvidas, sugestões, 

críticas ou opiniões. Isso 

pode ser feito  por qual-

quer uma das platafor-

mas oficiais do Legislati-

vo ou ainda pelo e-mail 

imprensa@guarulhos. 

sp.leg.br. Caso queira 

saber mais sobre algum 

tema relacionado ao Le-

gislativo ou tenha suges-

tões e ideias, entre em 

contato e contribua para 

tornar a Câmara Munici-

pal ainda mais próxima 

da população. 

O Legislativo de Guaru-

lhos acaba de lançar mais 

um canal de comunicação 

digital. Está no ar a Web 

Rádio Câmara Guarulhos 

no Spotify. O perfil traz 

boletins com as principais 

informações da Câmara 

Municipal, com o objetivo 

de ampliar os meios de 

comunicação com os mu-

nícipes, ampliar a transpa-

rência e incentivar a parti-

cipação popular, fortale-

cendo a democracia.  

Através do perfil é possí-

vel ficar informado sobre 

tudo que acontece no par-

lamento da cidade: even-

tos, projetos, votações, 

decisões e debates. Serão 

também disponibilizados 

conteúdos especiais como  

entrevistas, reportagens, 

campanhas de utilidade 

pública e matérias com 

vereadores.  

Os podcasts são produzi-

dos pela equipe de comu-

nicação da Câmara e dis-

ponibilizados gratuitamen-

te. Todo o conteúdo é de 

uso livre e pode ser com-

partilhado e utilizado tam-

bém por jornalistas e veí-

culos de imprensa. 

Na plataforma, estarão disponíveis boletins da Web Rádio com informações sobre even-

tos, votações, projetos e debates realizados no Legislativo guarulhense 

Divulgação 
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Bruno Netto 

Vereadores aprovaram dois projetos da 

Prefeitura nas primeiras sessões de abril  
Trabalhos foram realizados de forma presencial, no plenário do Legislativo 

to com outorga de garan-

tia no valor máximo de 

R$ 60 milhões, que serão 

utilizados em obras de 

recapeamento e pavi-

mentação de vias públi-

cas da cidade. A medida 

foi aprovada por 23 votos 

favoráveis e 7 contrários.  

O segundo item da pauta 

é o PL 886/2022, que 

introduz alterações na Lei 

7.550 de 2017, no que 

concerne à estrutura or-

ganizacional da Secreta-

ria Municipal da Fazenda, 

bem como altera a deno-

No dia 1º de abril, a  Câ-

mara Municipal de Guaru-

lhos realizou Sessões Ex-

traordinárias para votar, 

em dois turnos, dois proje-

tos de lei de autoria da 

Prefeitura. Os trabalhos 

foram conduzidos pelo 1º 

vice-presidente do Legisla-

tivo, Leandro Dourado 

(PDT).  

O PL 885/2022 autoriza o 

município de Guarulhos a 

contratar, com a Desen-

volve SP - Agência de Fo-

mento do Estado de São 

Paulo, operações de crédi-

minação do cargo de 

agente de cadastro para 

técnico imobiliário. A pro-

posta foi aprovada com 

duas emendas. A Emen-

da Modificativa n.º 1 alte-

rou o artigo 43 do projeto, 

que passou a ter a se-

guinte redação: “O con-

trole de frequência dos 

agentes técnicos imobiliá-

rios que executam servi-

ços externos será feito 

através da folha de fre-

quência” (na versão origi-

nal, constava a dispensa 

de ponto). Já a Emenda 

Supressiva n.º 1 excluiu o 

artigo 44 da propositura, 

cuja redação original era: 

“Compete privativamente 

ao Chefe do Poder Exe-

cutivo, através da autori-

dade competente, consti-

tuir, pelo lançamento, o 

crédito tributário relativo 

ao Imposto Sobre a Pro-

priedade Predial e Territo-

rial Urbana - IPTU e ao 

Imposto sobre a Trans-

missão Inter Vivos de 

Bens Imóveis e de Direi-

tos Reais sobre Imóveis – 

ITBI”. O projeto foi apro-

vado por 29 votos a favor 

e uma abstenção.  
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Projeto garante vagas em escolas e creches a crianças 

com transtorno do espectro autista 

autista. “A proposta é 

importante e oportuna, 

uma vez que estamos no 

mês que faz referência 

às pessoas autistas, e 

todo projeto que assegu-

ra a inclusão é bem-

vindo”, justificou Welliton 

Bezerra (PRTB), presi-

dente da Comissão, da 

qual participou também a 

vereadora Carlinda Tino-

co (Republicanos). 

A Comissão Permanente 

de Defesa dos Direitos da 

Criança, do Adolescente e 

da Juventude da Câmara 

de Guarulhos, em reunião 

realizada em 04 de abril, 

deu parecer favorável ao 

PL 1213/2021, de Carol 

Ribeiro (PSDB), que reser-

va 20 por cento de vagas 

ofertadas pelas creches e 

escolas municipais para 

crianças com transtorno 

Comissão de Meio Ambiente dá parecer favorável a 

projeto contra arquitetura hostil 

de técnica ou de material 

que não permita, por 

exemplo, que pessoas 

em situação de rua ali 

permaneçam, seja com 

produto químico, com 

lança pontiaguda, pedra, 

tipos de arbustos ou ve-

getação que possam ge-

rar um desconforto para 

Em reunião da Comissão 

de Meio Ambiente realiza-

da em 05 de abril, os vere-

adores Edmilson (PSOL) e 

Geleia Protetor (PSDB) 

deram parecer favorável 

ao PL 568/2022, do pró-

prio Edmilson, que proíbe 

o emprego de estruturas, 

artefatos e técnicas de 

arquitetura hostil no logra-

douro público.  

“Temos hoje na socieda-

de, muito em evidência no 

Brasil, algo chamado apo-

rofobia, que são manifes-

tações de  ojeriza a pes-

soas pobres. Quando a 

gente fala de arquitetura 

hostil, estamos falando 

quando você coloca em 

determinado lugar o uso 

que as pessoas não fi-

quem”, explicou Edmil-

son, que preside a Co-

missão.   

O vereador lembrou que, 

em São Paulo, o padre 

Júlio Lancellotti sempre 

se posiciona contra esse 

tipo de atitude. “Ao invés 

de você ter política públi-

ca de acolhimento des-

sas pessoas em situação 

de rua, simplesmente se 

usa técnica de afugen-

tar”, disse o parlamentar. 

“Isso não resolve o pro-

blema, isso não é acolhi-

mento”, completou Ed-

milson.  

Vera Jursys 

DC / Creative Commons 
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Comissão da Mulher analisa fusão de projetos sobre 

violência doméstica e familiar 

méstica e familiar ocorri-

das em condomínios resi-

denciais.  

De acordo com o artigo 1º 

do texto da fusão, os con-

domínios residenciais 

localizados em Guarulhos 

deverão comunicar ao 

órgão de segurança públi-

ca especializado ou, em 

sua ausência, à delegacia 

de polícia civil do distrito, 

episódios de violência 

doméstica e familiar con-

Em 04 de abril, a Comis-

são Permanente de Defesa 

dos Direitos da Mulher reu-

niu-se remotamente para 

analisar a fusão de dois 

projetos de lei: o PL 

1204/2020, da vereadora 

Janete Rocha Pietá (PT), e 

o PL 2400/2021, apresen-

tado por Carol Ribeiro 

(PSDB). As medidas deter-

minam a notificação, aos 

órgãos de Segurança Pú-

blica, de ocorrências ou 

indícios de violência do-

tra mulheres, crianças e 

adolescentes ocorridos 

em suas dependências.   

A Comissão emitiu pare-

cer favorável à fusão e 

propôs uma emenda. 

“Nossa intenção com a 

emenda é adicionar ao 

projeto a violência do-

méstica referente a pes-

soas com deficiência e 

idosos, porque a proposi-

tura não tinha abarcado 

essas pessoas”, explicou 

Projeto contra violência doméstica em condomínios passa 

pela Comissão de Finanças 

(PSC), elogiou a iniciativa 

das vereadoras. “Todo 

vizinho deve comunicar a 

polícia sobre casos de 

violência doméstica, e 

dentro dos condomínios a 

responsabilidade é a 

mesma. Às vezes, as 

pessoas se omitem, o 

próprio síndico se omite, 

mas em briga de marido e 

mulher se mete a colher, 

sim. Esse é um projeto 

importante, que irá a ple-

nário e certamente será 

aprovado”, comentou o 

parlamentar.   

Duas proposituras apre-

sentadas pelo Executivo 

Municipal receberam pa-

Cinco itens foram aprecia-

dos pela Comissão de 

Finanças e Orçamento 

durante reunião remota 

realizada no dia 05 de 

abril. Também foi analisa-

da favoravelmente a fusão 

dos PLs 1204/2020 e 

2400/2021, das vereado-

ras Janete Rocha Pietá 

(PT) e Carol Ribeiro 

(PSDB), que determina a 

notificação, aos órgãos de 

segurança pública, de 

ocorrências ou indícios de 

violência doméstica e fa-

miliar em condomínios 

residenciais. 

O presidente da Comis-

são, Geraldo Celestino 

receres favoráveis. São 

elas:  PL 571/2022, que 

altera dispositivos da Lei 

n.º 7.550 de 2017, no 

que concerne à criação 

de vagas do cargo públi-

co de farmacêutico e à 

extinção de vagas do 

cargo/emprego público 

de técnico de saúde, no 

âmbito da estrutura orga-

nizacional da Secretaria 

da Saúde; e PL 

706/2022, que autoriza a 

criação de pet park em 

áreas públicas munici-

pais e institui o programa 

“Adote um Pet Park”.   

Por fim, foram analisadas 

contrariamente pela Co-

missão dois projetos da 

vereadora Janete Rocha 

Pietá. O PL 1364/2018 

altera a Lei n.º 7.576 de 

2017 (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2018), 

permitindo que os investi-

mentos determinados pe-

las emendas individuais 

sejam concluídos no exer-

cício seguinte. Último item 

da pauta, o Substitutivo 

n.º 2 ao PL 396/2018 tor-

na obrigatório, na Prefei-

tura e nas empresas con-

tratadas, o afastamento 

das trabalhadoras gestan-

tes e das trabalhadoras 

que estão amamentando, 

das atividades considera-

das insalubres. 

a presidente da Comissão, 

Vanessa de Jesus 

(Republicanos).   

Ficou estabelecido entre 

100 e 3.000 UFG 

(Unidades Fiscais de Gua-

rulhos) o valor da multa, 

que será cobrado a partir 

da segunda autuação e 

que será revertido em fa-

vor de fundos e programas 

de proteção ao direito da 

mulher, criança, adoles-

cente e idoso.  
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Dez Projetos de Lei foram deliberados para análise das Comissões 

Vereadores analisaram 65 itens em Sessão 

Extraordinária de 06 de abril 

Leitura; o PL 830/2022, 

de Janete Rocha Pietá 

(PT), que institui o Pro-

grama Municipal de En-

frentamento ao Feminicí-

dio; o PL 931/2022, de 

Lauri Rocha (PSD), que 

institui o Programa Adote 

um Campo, para capta-

ção de parcerias para 

implantação, reforma e 

manutenção de campos 

públicos de futebol ama-

dor; e o PL 952/2022, de 

Luís da Sede (PSD), que 

institui o selo “Pet Frien-

dly”, como forma de cer-

tificação oficial aos esta-

belecimentos que pro-

movem o bem estar ani-

mal. Agora, os projetos 

seguem para análise das 

Comissões Técnicas.   

Três Projetos de Decreto 

Legislativo, de autoria 

dos vereadores, foram 

A Câmara de Guarulhos 

realizou a 15ª Sessão Ex-

traordinária de 2022 em 06 

de abril. Foram retirados 

da pauta quatro itens, de 

autoria da Mesa da Câma-

ra, para serem analisados 

na 13ª e 14ª Sessões, 

com o objetivo de aprofun-

dar os estudos sobre as 

matérias. 

Durante a sessão, houve 

votação dos parlamenta-

res, para que as delibera-

ções ocorressem de forma 

simbólica dos itens 5 ao 

17. Ao todo, foram delibe-

rados dez Projetos de Lei, 

um do Executivo e nove 

do Legislativo, entre eles o 

PL 785/2022, de autoria 

da Prefeitura, que cria os 

Conselhos Gestores dos 

Centros Municipais de 

Educação e dos Centros 

Municipais de Incentivo à 

deliberados, são eles: 

PDL 945/2022, de Jorgi-

nho Mota (Agir), que con-

cede título de cidadã gua-

rulhense à Luciana Car-

doso Coutinho dos San-

tos; PDL 861/2022, que 

concede o título de cida-

dã guarulhense à Lídia 

Dantas Costa; e PDL 

862/2022, que concede 

título de cidadão guaru-

lhense ao senhor José 

Carlos Gonçalves, ambos 

de autoria de Vanessa de 

Jesus (Republicanos).  

Os parlamentares fizeram 

a discussão e votação de 

52 Requerimentos, com 

pedidos de informações à 

Prefeitura sobre, entre 

outros temas, pavimenta-

ção asfáltica, canalização 

de esgoto, reforma de gi-

násio poliesportivo, multas 

ambientais, contrato com 

cooperativa habitacional e 

contratos com a Secretaria 

Municipal de Saúde.  

Vera Jursys 

Na sessão de 06 de abril, 

Thiago Surfista (PSD) re-

assumiu como vereador 

da Câmara de Guarulhos, 

após retornar do afasta-

mento e deixar o cargo de 

secretário municipal de 

Meio Ambiente. Com a 

mudança, o vereador 

Alexandre Dentista 

(PSD) deixa de exercer a 

suplência e o vereador 

Luís da Sede (PSD) as-

sume como membro na 

Comissão de Higiene e 

Saúde Pública.  

Mudanças na Câmara 
Vera Jursys 
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Iniciativa prevê procedimentos para prevenção, detecção e combate à corrupção 

Câmara regulamenta Programa de 

Integridade e Compliance 

cia. O Programa é a ma-

neira como vão ser im-

plementadas essas 

ações. O compliance é 

uma realidade nas gran-

des empresas nacionais 

e multinacionais e esta-

mos trazendo para a Câ-

mara esse conceito”, dis-

se.   

O Programa de Integrida-

de e Compliance será 

desenvolvido por etapas 

e deve abranger todos os 

setores da Câmara. “O 

primeiro aspecto é que 

todos os departamentos, 

todas as áreas, tenham 

um olhar sobre a questão 

da corrupção, da trans-

parência, e possam listar 

os principais riscos. A 

partir desse mapeamento 

dos riscos, vão ser toma-

das ações que possam 

mitigar”, explicou Deva-

nildo. O gestor ainda 

destacou a importância 

de assimilar a cultura do 

compliance e ter um 

olhar mais apurado nos 

processos desenvolvidos 

em cada área.   

Devanildo Damião lem-

brou que a Câmara ade-

riu ao Programa Nacional 

O presidente da Câmara 

Municipal de Guarulhos, 

Martello (PDT), regula-

mentou por meio de Ato 

da Mesa o Programa de 

Integridade e Compliance, 

que foi instituído pela Re-

solução nº 452, de 23 de 

junho de 2021. A iniciativa 

é um conjunto de mecanis-

mos e procedimentos in-

ternos de prevenção, de-

tecção e correção de práti-

cas de corrupção, fraudes, 

subornos, irregularidades 

e desvios éticos e de con-

duta. O Gabinete de Ges-

tão e Planejamento Estra-

tégico de Controle Interno 

e Compliance ficará res-

ponsável pela implantação 

desse projeto.  

Gestor da área, Devanildo 

Damião explicou que a 

ideia é desenvolver ações 

para dar mais transparên-

cia, confiabilidade e com-

bate à corrupção de forma 

sistêmica. “O compliance 

sinaliza justamente esse 

processo de trazer trans-

parência e combate siste-

mático à corrupção. Utili-

zar os recursos, que são 

caros para população, de 

forma transparente com a 

busca da melhor eficiên-

de Prevenção à Corrup-

ção com diretrizes que 

podem ser implantadas 

em todos os segmentos e 

integradas ao Programa 

de Integridade e Compli-

ance. “Vai ser elaborado 

um Código de Ética de 

acordo com essas diretri-

zes dadas pelo Programa 

Nacional de Prevenção à 

Corrupção. Então, vai ter 

um alinhamento e isso 

facilita o processo de 

controle de todos os ór-

gãos. Também é impor-

tante ressaltar que temos 

uma ouvidoria ativa na 

Casa, que está direta-

mente ligada ao aspecto 

de transparência e levan-

tamento de informações. 

A gente consegue obser-

var que essas ações se 

integram e são sistemáti-

cas. Isso dá um aspecto 

de perenidade, que não 

fica à mercê do gestor da 

ocasião, mas sim de um 

processo sistemático que 

vai ser incorporado por 

todos os funcionários e vai 

proporcionar melhorias 

para a sociedade”. 

De acordo com Devanildo, 

para implantar o novo pro-

grama é preciso trabalhar 

entre os setores da Câma-

ra de maneira sistemática. 

“Precisamos trazer práti-

cas modernas de gestão. 

Acho que isso é um as-

pecto importante porque, a 

partir desse simbolismo na 

Casa das Leis, onde há 

diversidade de pensamen-

tos, mas todos sincroniza-

dos na transparência e na 

questão ética, a gente po-

de espelhar essa realida-

de para toda a cidade.”  

Bruno Netto 
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Vera Jursys 

Diretor do Fórum de Guarulhos recebe 

título de Cidadão Guarulhense 
Ricardo Felício Scaff recebeu o pergaminho das mãos do vereador Geraldo Celestino 

-presidente do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, 

com quem o homenagea-

do trabalhou cerca de 

dez anos, Scaff é uma 

pessoa excepcional na 

profissão, além de dinâ-

mico, leal e afável. “O 

Ricardo é uma pessoa 

muito humana e esse 

traço se aplica em seu 

trabalho”, afirmou. Quali-

dades corroboradas na 

opinião do vice-

presidente da Associação 

Paulista de Magistrados, 

Thiago Elias Massad. “O 

Ricardo está sempre en-

volvido com as questões 

associativas e preocupa-

Em 08 de abril, o diretor 

do Fórum de Guarulhos, 

Ricardo Felício Scaff, juiz 

titular da 1ª vara Cível de 

Guarulhos, tornou-se o 

mais novo cidadão guaru-

lhense. Natural da cidade 

de São José do Rio Preto, 

Scaff foi homenageado 

com o Título Honorífico de 

Cidadão concedido pela 

Câmara Municipal de Gua-

rulhos, por meio da Decre-

to Legislativo de autoria do 

vereador Geraldo Celesti-

no (PSC), que presidiu a 

Sessão Solene. “Recebo 

essa homenagem com 

muita alegria, muito honra 

e gratidão. Pretendo ficar 

por muitos anos na Co-

marca de Guarulhos”, dis-

se Scaff. 

Celestino disse que a ho-

menagem se deve ao fato 

de Scaff ser uma impor-

tante personalidade para o 

município, que presta rele-

vantes serviços como dire-

tor do Fórum, com a agili-

dade que a cidade neces-

sita. “Guarulhos é que ga-

nha com a presença do dr. 

Ricardo Scaff na cidade”. 

Segundo o desembarga-

dor José Renato Nalini, ex

do em ajudar as pessoas. 

Esse é um traço dele”. 

O prefeito Guti participou 

da Solenidade e também 

prestou homenagem aos 

integrantes dos Poderes 

Executivo, Legislativo e 

Judiciário. Ressaltou o 

fato de que todos neces-

sitam de apoio e parceria 

na rotina diária, classifi-

cando Scaff como bri-

lhante. 

Além de diretor do Fó-

rum, o homenageado é 

juiz titular da 1ª vara Cí-

vel de Guarulhos e teve 

passagem também pela 

185ª Zona Eleitoral do 

município. Scaff foi tam-

bém juiz assessor da Cor-

regedoria Nacional de 

Justiça. Formado pela 

USP, Scaff tem mestrado 

em Direito Processual 

Civil pela mesma universi-

dade. 

A solenidade foi realizada 

no Plenário da Câmara e 

contou também com a 

presença de diversos de-

sembargadores, do vice-

prefeito, Prof. Jesus, do 

secretário Municipal de 

Justiça, Airton Trevisan, 

entre outras personalida-

des da área jurídica . 
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Câmara Temática visita Secretaria de Educação de Mogi 

Um dos detalhes que 

chamaram a atenção dos 

guarulhenses foi a utiliza-

ção de material didático 

produzido pelo próprio 

município. Segundo a 

secretária Patrícia Helen 

Gomes dos Santos, o 

material pedagógico exis-

tente no mercado não 

atende às necessidades 

dos alunos de Mogi.   

O Programa de Educa-

ção Humanizada desen-

volvido pela secretaria 

mogiana também mere-

ceu destaque no encon-

tro. Na opinião de Deva-

nildo Damião, coordena-

dor de projetos estratégi-

A equipe da Câmara Te-

mática de Pesquisa e Pro-

posições (CTPP) de Edu-

cação participou, em 12 

de abril, de uma reunião 

na Secretaria Municipal de 

Educação de Mogi das 

Cruzes. Em conversa com 

a secretária e a secretária 

adjunta daquela pasta, 

conheceram alguns deta-

lhes do trabalho que deu à 

rede de ensino do municí-

pio a segunda colocação 

entre municípios da faixa 

de 400 mil habitantes do 

Estado de São Paulo de 

acordo com a avaliação do 

Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Edu-

cação Básica (Fundeb). 

cos da Câmara de Gua-

rulhos, o viés humaniza-

do que norteia o trabalho 

em Mogi é um diferencial. 

“Este viés social, levando

-se em conta a disparida-

de entre as regiões den-

tro da própria cidade, 

com um trabalho de apro-

ximação da Secretaria 

com as famílias dos alu-

nos, possibilita experiên-

cias que podem inspirar 

para nós políticas públicas 

de qualidade”, afirmou 

Damião. 

Câmara Temática de Meio Ambiente promove encontro  

irrigação da horta comu-

nitária da Unidade Bási-

ca de Saúde (UBS) Vila 

Fátima, idealizada pela 

arquiteta Natália Braga-

to.   

De acordo com Bragato, 

a área verde foi recupe-

rada e o projeto “Cultive 

a Horta” possibilitou o 

plantio de ervas medici-

nais, que ajudam as pes-

soas da comunidade. 

“Agora, os sintomas das 

doenças também podem 

ser tratados com chás 

das plantas que estão 

disponíveis na horta”. 

A Câmara Temática de 

Pesquisas e Proposições 

(CTPP) de Meio Ambiente 

reuniu-se em 14 de abril, 

com diversos profissionais 

do Executivo, Legislativo e 

da sociedade civil organi-

zada, que atuam na área 

de sustentabilidade. A fi-

nalidade do encontro, rea-

lizado no Plenário do Le-

gislativo foi a entrega de 

um projeto piloto de capta-

ção e reúso de água das 

chuvas, elaborado por 

engenheiros da Associa-

ção dos Engenheiros, Ar-

quitetos e Agrônomos de 

Guarulhos (Asseag), para 

O coordenador da CTPP, 

Devanildo Damião expli-

cou que os profissionais 

da Câmara agiram como 

articuladores da iniciati-

va, estabelecendo os 

diálogos, promovendo as 

reuniões e incentivando 

as parcerias, para aperfei-

çoar o projeto piloto, que 

servirá de modelo para 

implantação em outras 

unidades de saúde do 

município. 

Bruno Netto 

Vera Jursys 
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Câmara aprovou reajuste ao 

funcionalismo em sessões de 19 de abril 
Projeto de Lei foi elaborado pela Prefeitura de Guarulhos 

fixar o vale refeição em 

R$ 1.000,00, reduzindo a 

porcentagem de partici-

pação dos servidores no 

custeio do benefício, e a 

cesta básica em R$ 

200,00 (recebida por 

quem ganha até 

R$5.572,00). 

Deliberações 

Na 18ª Sessão Extraordi-

nária, os parlamentares 

deliberaram favoravel-

mente nove proposituras, 

que seguem para análise 

das Comissões Técnicas 

Permanentes antes de 

passarem pela votação 

em plenário. Entre elas, 

o PL 1021/2022, da Pre-

feitura, que autoriza o 

Poder Executivo a con-

ceder desconto no IPTU 

Em Sessões Extraordiná-

rias realizadas em 19 de 

abril, a Câmara Municipal 

de Guarulhos aprovou a 

revisão anual da remune-

ração dos servidores pú-

blicos da cidade. Trata-se 

do PL 1117/2022, de auto-

ria da Prefeitura, que con-

cede reajuste de 2% aos 

salários dos cargos e em-

pregos e aos proventos de 

aposentadoria e pensões 

da Administração Pública 

Direta do Município e do 

Instituto de Previdência 

dos Funcionários Públicos 

Municipais de Guarulhos 

(Ipref). 

A propositura prevê ainda 

um abono pecuniário no 

valor de R$ 120,00 para 

servidores que recebem 

até R$2.655,06, além de 

(Imposto Predial e Terri-

torial Urbano). A iniciativa 

dá desconto no imposto 

para empresários que 

utilizam imóveis locados 

para o exercício de suas 

atividades no município. 

De autoria dos parlamen-

tares, foram deliberadas 

propostas sobre denomi-

nação de praças, conces-

são de Título de Cidadão 

Guarulhense e inclusão 

de datas comemorativas 

no Calendário Oficial do 

Município. Destaque ain-

da para o PL 1096/2022, 

de Edmilson, que cria a 

Reserva Extrativista Muni-

cipal Filhos desta Terra, e 

para o PL 1099/2022, de 

Welliton Bezerra (PRTB), 

que institui na cidade o 

Dia da Família Acolhedo-

ra. 

Bruno Netto 

Durante a sessão o presi-

dente em exercício Lean-

dro Dourado (PDT) pas-

sou a presidência dos tra-

balhos para a vereadora 

Karina Soltur (PSD e des-

tacou: “Será a primeira 

mulher a acumular duas 

presidências, de duas câ-

maras municipais.” 

Karina Soltur já havia 

presidido a Câmara de 

Bom Jesus dos Perdões 

de 2017 a 2018. Ela des-

tacou: “O universo políti-

co é moldado por ho-

mens, mas estamos aqui 

para lutar e conquistar 

nossos lugares. Foi isso 

que eu fiz hoje”. 

Vereadora assume trabalhos da 17ª e da 18ª Sessões 
Vera Jursys 
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Câmara vai analisar projeto de criação de reserva 

municipal indígena 

em Guarulhos. “Na cida-

de, são quase duas mil 

pessoas, entre homens, 

mulheres e crianças, que 

são indígenas. Nós temos 

uma comunidade indíge-

na de povos originários 

aqui no Cabuçu há bas-

tante tempo. É uma al-

deia multiétnica, com re-

presentação dos povos 

Wassu-Cocal, Kaimbé, 

Pankararu, Pankararé, 

Kariri-Chocó. Xucuru de 

Yorubá, Xucuru-Kariri, 

Timbira, Guajajara e Gua-

rani. Há muito tempo, 

esses povos estão pleite-

ando da municipalidade a 

regularização desse lo-

cal”, disse o parlamentar.  

Durante a Sessão Extraor-

dinária de 19 de abril, Dia 

do Índio, a Câmara delibe-

rou para análise das Co-

missões Técnicas Perma-

nentes um projeto de lei 

que cria a Reserva Extrati-

vista Municipal Filhos des-

ta Terra, que reúne diver-

sas etnias indígenas.   

O autor da proposta, vere-

ador Edmilson (PSOL), 

apontou que foi uma coin-

cidência a deliberação 

acontecer no Dia do Índio, 

que ele considera como 

dia de luta dos povos indí-

genas. O parlamentar en-

fatizou a presença e a di-

versidade desses povos 

Moção aprovada pela Câmara presta solidariedade ao 

povo Yanomami 

aqui estavam, que Cabral 

e os portugueses denomi-

naram como indígenas, 

mas são povos brasileiros 

que estavam aqui antes 

dos negros e dos portu-

gueses. Defender os po-

vos indígenas é defender 

nossos irmãos. Os garim-

pos têm atacado, matado, 

estuprado mulheres e 

crianças. Nós não pode-

mos nos silenciar, por 

isso eu fiz essa moção”, 

disse a parlamentar.  

Durante a 16ª Sessão Ex-

traordinária, a vereadora 

Janete Rocha Pietá (PT) 

apresentou uma moção de 

apoio e solidariedade ao 

povo Yanomami. O docu-

mento, que foi lido e apro-

vado em plenário, denun-

cia agressões sofridas 

pelos povos indígenas que 

vivem em terras demarca-

das.  

“A terra do Brasil é dos 

povos tradicionais que 

Christian Braga/ Jornalistas Livres 

Bruno Netto 

Christian Braga/ Jornalistas Livres 
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Vereadores estiveram com secretário executivo de Segurança Pública em busca de me-

lhor atendimento para crianças e adolescentes vítimas de violência em Guarulhos 

Comissão da Criança se reúne com Governo do 

Estado de São Paulo 

Também participou do 

encontro o deputado 

estadual Gilmaci Santos 

(Republicanos). 

A implantação de pelo 

menos uma delegacia 

especializada no Municí-

pio estava na pauta da 

reunião, mas, por ora, 

esta opção está descar-

tada. Em contrapartida, a 

Secretaria planeja fazer 

com que os distritos poli-

ciais que atendem 24 

horas em Guarulhos e 

que disponham da Sala 

Lilás, passem a acolher 

também crianças e ado-

Os vereadores Welliton 

Bezerra (PRTB) e Carlinda 

Tinoco (Republicanos), da 

Comissão de Defesa dos 

Direitos da Criança, do 

Adolescente e da Juventu-

de da Câmara de Guaru-

lhos, se reuniram na tarde 

do dia 18 de abril no gabi-

nete de Youssef Abou 

Chahin, secretário executi-

vo da Polícia Civil da Se-

cretaria de Estado da Se-

gurança Pública. O objeti-

vo do encontro foi buscar 

soluções que minimizem 

as dificuldades que pais e 

responsáveis e conselhei-

ros tutelares têm de con-

seguir atendimento especi-

alizado nas delegacias de 

Guarulhos, em casos en-

volvendo crianças e ado-

lescentes vítimas de vio-

lência. 

Os vereadores já vinham 

conversando com outros 

representantes da segu-

rança pública da Delega-

cia Seccional de Guaru-

lhos, que os encaminha-

ram ao Executivo paulista. 

Chahin representou o titu-

lar da pasta de Segurança 

Pública, general João Ca-

milo Pires de Campos. 

lescentes. Estas salas 

funcionam por meio de 

videoconferência, em que 

as vítimas se comunicam 

com delegados responsá-

veis em São Paulo. Para 

diferenciar, no local have-

rá brinquedoteca e um 

atendimento diferente 

das demais ocorrências. 

Sobre isso, Chahin conta 

com os vereadores para 

que consigam equipa-

mentos lúdicos, como 

jogos e brinquedos, para 

montar as salas. 

Segundo o secretário 

executivo, este projeto é, 

em princípio, uma medida 

paliativa. De acordo com 

dados estatísticos da pró-

pria Secretaria estadual, 

existe uma demanda alta 

de delegacias especiali-

zadas em crianças e ado-

lescentes em Guarulhos, 

mas faltam recursos hu-

manos. A efetivação de 

servidores selecionados 

em concursos públicos 

deve levar ainda pelo me-

nos dois anos. Chahin, no 

entanto, disse que a Se-

cretaria fará esforços para 

viabilizar a nova estrutura, 

ainda em fase licitatória, 

até o final deste ano. 

 

Divulgação 
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Programa de enfrentamento ao feminicídio recebe 

parecer favorável da Comissão da Mulher 

garantia de direitos, tan-

to para mulheres em 

situação de violência, 

quanto para seus de-

pendentes.  

Conforme descrito no 

projeto, o feminicídio 

“consiste no homicídio 

de mulheres e meninas 

em situação de violência 

doméstica e familiar, ou 

por menosprezo ou dis-

criminação por ser mu-

lher, como em caso de 

Em reunião virtual realiza-

da em 25 de abril, a Co-

missão de Defesa dos 

Direitos da Mulher deu 

parecer favorável ao PL 

830/2022, que institui o 

Programa Municipal de 

Enfrentamento ao Femini-

cídio.  

A medida tem como objeti-

vo prevenir e combater a 

ocorrência de feminicídios 

em Guarulhos, além de 

promover assistência e 

crime antecedido por vio-

lência física ou sexual”. A 

presidente da Comissão 

da Mulher, vereadora 

Vanessa de Jesus 

(Republicanos), destacou 

a relevância da proposta 

e os desafios para que a 

medida entre em vigor na 

cidade. “Nosso parecer 

foi favorável em virtude 

da matéria, no entanto, 

esse projeto tem uma 

abrangência muito gran-

de, porque prevê a inte-

Legislativo realiza visita técnica na FIG Unimesp 
ção de sessões. A Câ-

mara Municipal intensifi-

cou a aproximação com 

instituições de ensino e 

com a sociedade civil 

organizada, para criar 

políticas públicas inteli-

gentes, estrategicamen-

te planejadas de acordo 

com as necessidades 

locais.  

A visita técnica também 

contou com a participa-

ção do gestor de Con-

trole Interno, Devanildo 

Damião e do ouvidor do 

Legislativo, Verci Ferrei-

ra. A equipe da Câmara 

foi recebida pelo presi-

dente do Centro Univer-

sitário, Dr. Antônio Darci 

Pannocchia.  

Em 25 de abril, servidores 

do Poder Legislativo de 

Guarulhos realizaram uma 

visita técnica à Universida-

de Fig Unimesp, na Vila 

Rosália. Uma das mais 

tradicionais instituições de 

ensino superior, com 25 

cursos de bacharelado, a 

FIG está na cidade há 

quase 60 anos e é reco-

nhecida, sobretudo, pelo 

curso de Direito.   

O presidente em exercício, 

Leandro Dourado (PDT), 

recebeu um convite para 

conhecer o espaço da 

FIG, o qual poderia even-

tualmente ser utilizado 

pela Câmara, caso hou-

vesse a necessidade de 

um espaço para a realiza-

 

gração de várias Secretari-

as, como Segurança, Cul-

tura, Educação e Saúde. 

Sancionar um projeto co-

mo esse é dizer que todas 

as Secretarias já estão 

habilitadas para ampliar 

essa rede de atendimento, 

porém, o protocolo de 

atendimento que é des-

crito nesse projeto é algo 

pelo qual estamos lutando 

há bastante tempo e que 

achamos muito importan-

te”, explicou. 

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

Em sessão de 28 de abril, projeto da Prefeitura 

sobre operações de crédito foi deliberado 

Paulo, operações de 

crédito com outorga de 

garantia.   

A alteração diz respeito 

à elevação do valor das 

operações de crédito 

autorizadas de R$ 60 

milhões para R$ 80 mi-

lhões, que serão destina-

dos a obras de pavimen-

tação e recapeamento 

de vias municipais. A 

propositura foi aprovada 

com 23 votos favoráveis, 

Na manhã do dia 28 de 

abril, foi realizada a 19ª 

Sessão Extraordinária 

deste ano. Os vereadores 

se reuniram presencial-

mente no plenário da Câ-

mara para deliberar o Pro-

jeto de Lei 1149/2022, de 

autoria da Prefeitura. A 

medida altera a Lei 7.987, 

de 01/04/2022, que autori-

zou o Poder Executivo a 

contratar com a Desenvol-

ve SP - Agência de Fo-

mento do Estado de São 

4 votos contrários e uma 

abstenção.  O projeto 

seguiu para análise da 

Comissão Especial, presi-

dida pelo vereador Geral-

do Celestino (PSC). 

Comissão Especial emite parecer a projeto sobre 

operações de crédito para a Prefeitura 

do, que passa de R$ 60 

milhões para R$ 80 mi-

lhões, que serão destina-

dos a obras de pavimen-

tação e recapeamento 

de vias municipais. “Nós 

aprovamos essa lei na 

semana retrasada, e o 

Governo do Estado au-

mentou o valor a ser 

destinado ao município 

de Guarulhos, por isso 

tivemos que revogar a lei 

anterior e aprovar uma 

nova lei. O novo projeto 

foi deliberado na Sessão 

de ontem de manhã e, 

após a deliberação, o 

A Comissão Especial 

constituída para analisar o 

PL 1149/2022, presidida 

pelo vereador Geraldo 

Celestino (PSC) deu pare-

cer ao projeto, de autoria 

da Prefeitura, altera a Lei 

nº 7.987, de 01/04/2022, 

que autorizou o Poder 

Executivo a contratar com 

a Desenvolve - Agência 

de Fomento do Estado de 

São Paulo, operações de 

crédito com outorga de 

garantia.   

A alteração diz respeito ao 

montante a ser contrata-

presidente nomeou a 

mesma Comissão que 

analisou o outro projeto. 

Imediatamente nos reuni-

mos e já demos o pare-

cer”, disse Celestino.  

Dr. Laércio Sandes (União 

Brasil), Edmilson (PSOL), 

Janete Rocha Pietá (PT) e 

Marcia Taschetti (PP) tam-

bém foram favoráveis, 

mas apontaram ressalvas. 

Bruno Netto 

Nico Rodrigues 
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Karina Yamada 

Projeto da Prefeitura sobre operações de crédito também é votado 

Vereadores aprovam reestruturação 

administrativa e organizacional da Câmara 

mero 1149/2022, foi o 

item que mais tempo 

consumiu por conta das 

críticas feitas ao fato de 

ser uma alteração na lei 

7.987/2022, aprovada 

pela Câmara há menos 

de um mês. A lei autori-

za o Poder Executivo a 

contratar operações de 

crédito com a DESEN-

VOLVE SP - Agência de 

Fomento do Estado de 

São Paulo. A alteração 

eleva de 60 milhões pa-

ra 80 milhões o valor do 

empréstimo pretendido 

pelo Executivo. 

Ao encaminhar a vota-

ção do projeto, o verea-

dor Edmilson (PSOL), 

disse que sempre teve a 

possibilidade de ser 80 

milhões e afirmou que 

esse envio para a Câ-

mara menos de um mês 

após a promulgação da 

lei se dá por falta de 

planejamento na gestão. 

“Estamos em um gover-

no que foi reeleito, não 

tem mais a desculpa da 

inexperiência. Não exis-

te planejamento, é um 

governo desorganizado 

e que não tem respeito 

pela Câmara”, declarou. 

Na última Sessão Extraor-

dinária de abril, realizada 

no dia 29, os vereadores 

votaram e aprovaram em 

definitivo três dos cinco 

projetos constantes da 

pauta. Trata-se do PL 

1022 e da Resolução 1023 

sobre os valores dos ven-

cimentos-base dos cargos 

que compõem a estrutura 

administrativa e organiza-

cional, e a estrutura dos 

gabinetes dos vereadores 

da Câmara Municipal de 

Guarulhos, além da reor-

ganização administrativa 

do órgão, respectivamen-

te, ambos de autoria da 

Mesa da Câmara.  

Segundo a justificativa, o 

projeto “visa reorganizar e 

criar departamentos que 

entendemos ser de funda-

mental importância para o 

interesse público e para o 

melhor funcionamento da 

Administração e da ativi-

dade fim deste Legislativo. 

Com as alterações estipu-

ladas também alcançare-

mos uma maior eficiência 

e efetividade nos serviços 

públicos aqui prestados.” 

De autoria da Prefeitura, o 

terceiro projeto sob o nú-

Com um discurso pareci-

do, o vereador Dr. Laér-

cio Sandes (União Brasil) 

disse que a cidade não 

pode se endividar para 

fazer ou recuperar asfalto 

das vias públicas. Lucas 

Sanches (PP) disse que 

o prefeito pediu para au-

mentar vinte milhões no 

empréstimo sem dizer o 

motivo. A vereadora Ja-

nete Rocha Pietá (PT) 

afirmou que além dos 

buracos nas vias da cida-

de, o prefeito “quer trazer 

um buraco também para 

o orçamento”. Além des-

ses quatro parlamenta-

res, o projeto recebeu 

voto contrário de Marcelo 

Seminaldo e Rômulo Or-

nelas, ambos do PT, e 

Marcia Taschetti (PP), 

mas foi aprovado com 21 

votos favoráveis. 

Os dois primeiros itens da 

pauta, o Projeto de Reso-

lução 3675/2021 sobre a 

alteração da Resolução nº 

399/2009, no que concer-

ne ao mandato dos mem-

bros da Mesa e dos Vice-

Presidentes da Câmara e 

o Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica nº 3676/2021 

que pretende alterar o 

caput do artigo 23 da Lei 

Orgânica Municipal, foram 

prejudicados por falta de 

parecer, devendo retornar 

à pauta oportunamente. 

O presidente da Câmara, 

Miguel Martelo (PDT) co-

brou o parecer do verea-

dor Ticiano Americano 

(Cidadania), presidente da 

Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ), para que 

os projetos pudessem 

passar pela votação.  



16                     Informativo Câmara - Edição nº 16 // Abril de 2022 

Karina Yamada 

Câmara de Guarulhos firma acordo com 

sistema Sest Senat 
Servidores do Legislativo agora podem usufruir dos serviços oferecidas pela unidade  

ção, com um desconto 

para os servidores da 

Câmara, que vão poder 

se beneficiar de cursos 

profissionalizantes, de 

informática, áreas físicas 

para teatro, quadras, 

campos e atendimento 

em saúde, como odonto-

logia, fisioterapia, nutri-

ção, psicologia e pilates, 

entre outros”.  

Presente na condição de 

presidente da Câmara 

em exercício, o vereador 

Leandro Dourado (PDT) 

destacou que este tipo 

de convênio não gera 

despesas ao Legislativo: 

A Câmara de Guarulhos 

realizou em 28 de dezem-

bro evento que selou acor-

do de cooperação com o 

Serviço Social do Trans-

porte - Sest e o Serviço 

Nacional de Aprendiza-

gem do Transporte - Se-

nat.  

O convênio permite que os 

servidores e funcionários 

comissionados da Casa 

tenham acesso aos bene-

fícios oferecidos pela uni-

dade dessas instituições 

no Município com 30% de 

desconto. O sistema que 

une as duas instituições, 

criadas em 1993, se ca-

racteriza principalmente 

por oferecer gratuitamente 

aos trabalhadores do setor 

de transporte ações que 

signifiquem mais saúde, 

bem-estar e desenvolvi-

mento profissional.   

O diretor da unidade Rafa-

el Parreira ressalta a quali-

dade da estrutura e a vari-

edade de opções ofereci-

das: “Já conversávamos 

havia quatro meses sobre 

a possibilidade de fazer 

uma parceria e oferecer 

nossos serviços de espor-

te, lazer, saúde e educa-

“Toda parceria é impor-

tante, o Sest Senat é uma 

instituição muito séria, e a 

possibilidade de os servi-

dores poderem utilizar a 

estrutura e o conheci-

mento que eles oferecem 

não vai gerar nenhum 

custo para nós”.   

O coordenador de Proje-

tos Estratégicos da Câ-

mara, Devanildo Damião, 

enfatizou que a política 

da atual gestão busca 

criar vínculos com a soci-

edade civil organizada. 

“Temos avaliado o traba-

lho dessas instituições, 

visitamos as dependên-

cias da unidade de Gua-

rulhos e acreditamos que 

este convênio irá sanar 

demandas de nossos ser-

vidores em relação aos 

serviços culturais, médi-

cos e esportivos ofereci-

dos por eles.”  

A unidade de Guarulhos 

do Sest Senat localiza-se 

na Rua Celso Rodrigues 

Salgueiro, no Jardim No-

vo Portugal. O telefone 

para contato é (11) 2229-

2929. Mais informações 

podem ser acessados 

pelo site institucional 

https : // www . sestse-

nat.org.br.  

https://www.sestsenat.org.br/
https://www.sestsenat.org.br/

