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Comunicação da Câmara tem novo gestor 

entre o Legislativo e a 

população. São 34 parla-

mentares, há muito traba-

lho sendo feito e a gente 

precisa ajudar na aproxi-

mação com os cidadãos”, 

reflete.  

Ele destaca que é preci-

so manter uma relação 

de respeito com a im-

prensa, com os colegas 

que estão nas redações 

e nas redes sociais. “Ao 

passo em que devemos 

prezar pela imagem da 

Casa, atuando contra 

fake news, disseminação 

de notícias falsas ou en-

viesadas, traduzidas em 

perseguições frágeis co-

mo um castelo de areia, 

nosso papel é agir como 

facilitadores do livre exer-

cício da imprensa”, diz.    

“A Câmara Municipal co-

mo um todo tem um cor-

po técnico de servidores 

públicos muito prepara-

do. Aqui, na Comunica-

ção, estou me ambien-

tando, conhecendo as 

rotinas e já notei que há 

um bom fluxo de trabalho 

e muita gente disposta a 

trabalhar. Eu me somo a 

esses colegas”, conclui. 

O jornalista Guto Tavares, 

36, é o novo responsável 

pelo Gabinete de Gestão 

e Planejamento Estratégi-

co de Comunicação Social 

do Legislativo.  

Formado em jornalismo 

pela Faculdade Paulus de 

Tecnologia e Comunica-

ção Social FAPCOM, em 

dez anos de profissão atu-

ou em alguns dos princi-

pais veículos de comuni-

cação da cidade: Diário de 

Guarulhos, Folha Metro-

politana, Metrô News, Ra-

dar de Notícias, TV Gua-

rulhos e Portal Cidade de 

Guarulhos. Além de cola-

borar, esporadicamente, 

como articulista, com o 

Guarulhos Hoje e Folha 

do Ponto. Também já tra-

balhou em assessorias de 

imprensa na Câmara Mu-

nicipal, Secretaria de De-

senvolvimento Urbano 

(SDU), em outras áreas 

da Prefeitura, personalida-

des, entidades de classe e 

campanhas eleitorais.  

“É um novo desafio para o 

qual eu me sinto prepara-

do. A ideia é contribuir, 

fazer um trabalho técnico 

e melhorar a comunicação 

Jornalista Guto Tavares assume Gabinete de Gestão e Planejamento Estratégico de Co-

municação Social da Câmara Municipal de Guarulhos 

Divulgação 
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Coordenadores das Câmaras Temáticas se reúnem 

tados, para que a produti-

vidade seja maior. Perio-

dicamente, são realiza-

das reuniões com os co-

ordenadores, para que 

todos tenham ciência do 

que está acontecendo 

em todas as Câmaras 

Temáticas e aprendam 

uns com os outros”, afir-

mou. “Fazemos o plane-

jamento, a execução, o 

controle e depois agimos 

sobre as diferenças. Es-

sas reuniões com coor-

denadores fazem parte 

desse controle”.  

Os coordenadores das 

seis Câmaras Temáticas 

de Pesquisas e Proposi-

ções do Legislativo 

(CTPPs) reuniram-se no 

dia 03 de maio.  

O coordenador de projetos 

estratégicos do Legislati-

vo, Devanildo Damião, 

explicou o papel dessas 

reuniões periódicas de 

planejamento: “As CTPPs 

trabalham com temas 

complexos, que passam 

constantemente por orien-

tação e controle de resul-

Além de realizar pesqui-

sas, as Câmaras Temáti-

cas fazem trabalhos de 

campo para conhecer 

realidades de outros muni-

cípios e verificar a viabili-

dade de implantação na 

cidade.  

Edson David visita nova sede do Legislativo guarulhense 

o prefeito na época. Fo-

ram quase sete mil votos, 

o que foi uma grande 

surpresa para mim”.  

David também falou do 

período em que foi joga-

dor do Flamengo de Gua-

rulhos, das vitórias na 

época em que vestia a 

camisa 10 do time e dos 

seis meses em que jogou 

no Fluminense do Rio de 

Janeiro, que tinha Telê 

Santana como técnico.  

Essa edição do Memória 

do Legislativo estreará na 

programação da TV Câ-

mara no dia 07 de junho 

e permanecerá disponí-

vel nas plataformas digi-

tais Youtube e Facebook. 

Na manhã do dia 05 de 

maio,  a Câmara Municipal 

de Guarulhos recebeu a 

visita do ex-vereador e ex-

presidente do Legislativo 

Edson David. Ele partici-

pou da gravação do pro-

grama da TV Câmara Me-

mória do Legislativo. 

Edson Alves David veio 

para Guarulhos em 1950, 

quando tinha 1 ano de 

idade. “Fui criado sem pai. 

Com 7 anos, eu já engra-

xava sapatos e catava lata 

na rua”. Ele foi eleito pela 

primeira vez em 1976, pe-

lo MDB, e exerceu seis 

mandatos como vereador. 

Ele relembrou: “No meu 

bairro, eu tive mais votos 

que o Néfi Tales, que era 

Bruno Netto 

Nico Rodrigues 
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Comissão de Finanças é contrária à revogação da Lei 

que institui a Zona Azul em Guarulhos 

ros públicos, denomina-

dos Zona Azul.  

O presidente da Comis-

são, Geraldo Celestino, 

justificou o parecer con-

trário: “Se esse projeto 

fosse aprovado, nós per-

deríamos R$ 5 milhões 

de receita em 2022. Além 

disso, a Zona Azul demo-

cratizou o sistema de 

estacionamento na cida-

de. Hoje, você estaciona 

por R$ 1,75. Antigamen-

A Comissão Permanente 

de Finanças e Orçamento 

da Câmara realizou reuni-

ão virtual em 03 de maio e 

posicionou-se contraria-

mente ao PL 2550/2021, 

do vereador Lucas San-

ches (PP), que revoga a 

Lei Municipal 7.651, de 24 

de agosto de 2018, que 

autoriza a concessão, me-

diante concorrência públi-

ca, do sistema de estacio-

namento rotativo remune-

rado nas vias e logradou-

te, os comerciantes esta-

cionavam os carros no 

centro de Guarulhos du-

rante 12 horas, utilizando 

a via pública como esta-

cionamento”. 

Na mesma reunião, rece-

beram parecer favorável 

o PL 705/2022, que insti-

tui o Plano Municipal de 

Direitos Humanos de 

Guarulhos (PMDH), o PL 

785/2022, que cria em 

Guarullhos os Conselhos 

Gestores dos Centros 

Municipais de Educação 

(CMEs) e os Centros 

Municipais de Incentivo à 

Leitura (CMILs) e o  PL 

2183/2021, do vereador 

Geleia Protetor (PSDB), 

que proíbe a cobrança 

de multa  ou qualquer 

outra penalidade aos 

usuários de estaciona-

mentos de estabeleci-

mentos comerciais pela 

perda ou extravio do res-

pectivo cartão e/ou ticket. 

Comissão de Desenvolvimento Urbano discute fiação 

caída e desalinhada nos postes de energia elétrica 

O presidente da Comis-

são, vereador Wesley 

Casa Forte (PSB), justifi-

cou: “Vamos convocar a 

EDP para que possa 

prestar esclarecimentos 

com relação aos cabea-

mentos de telefonia, es-

ses emaranhados de fios 

que prejudicam toda a 

cidade e, além de deixá-

la feia, gera insegurança 

para a população. Tam-

bém vamos convocar 

técnicos da Prefeitura. 

Após conhecermos toda 

a situação, faremos o 

papel fiscalizatório e, se 

necessário, vamos iniciar 

o processo de autuação 

diariamente”. 

A Comissão Permanente 

de Desenvolvimento Urba-

no e Desenvolvimento 

Econômico reuniu-se pre-

sencialmente na manhã 

do dia 04 de maio para 

tratar da questão da fiação 

caída e desalinhada nos 

postes de energia elétrica 

do município.  

Os vereadores pretendem 

promover uma reunião 

para discutir o assunto e 

cobrar responsabilidades 

com representantes da 

EDP, distribuidora de 

energia elétrica de Guaru-

lhos, e da Secretaria Mu-

nicipal de Desenvolvimen-

to Urbano.  

O parlamentar ressaltou 

que a população guaru-

lhense poderá fazer de-

núncias ao Legislativo 

sobre problemas relacio-

nados à fiação em suas 

regiões: “Iremos até eles, 

em cada bairro, em cada 

canto da cidade, para 

que possamos colocar, 

de uma vez por todas, 

um fim nesse tipo de si-

tuação aqui em Guaru-

lhos”.  

Nico Rodrigues 
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Comissão de Direitos Humanos avalia pauta com três 

projetos 

Prefeitura, que institui o 

Plano Municipal de Direi-

tos Humanos, a Comis-

são decidiu fazer alguns 

questionamentos ao Exe-

cutivo sobre a propositu-

ra. 

Outros dois projetos fo-

ram debatidos sem a de-

finição de um posiciona-

mento. A Comissão pre-

tende esperar a delibera-

ção das proposituras por 

outras comissões antes 

A Comissão de Direitos 

Humanos, Cidadania, Ha-

bitação, Assistência Social 

e Igualdade Racial anali-

sou uma pauta com três 

itens na reunião ordinária 

de 04 de maio Participa-

ram das discussões os 

parlamentares Wesley 

Casa Forte (PSB), Sérgio 

Magnum (Patriota) e Jane-

te Rocha Pietá (PT).   

Ao analisar o PL 

705/2022, de autoria da 

de decidir o parecer. Tra-

ta-se do PL 785/2022, da 

Prefeitura, que cria os 

Conselhos Gestores dos 

Centros Municipais de 

Educação e os Centros 

Municipais de Incentivo à 

Leitura, e do substitutivo 

nº1 ao PL 1404/2021, de 

Welliton Bezerra (PRTB), 

que institui uma campa-

nha de conscientização 

sobre entrega voluntária 

de recém-nascidos para 

adoção.   

Presidente do Conselho Municipal de Educação participa 

de reunião de Comissão 

busca de parcerias, proje-

tos e ideias que possam 

surgir dentro do Conse-

lho; o Conselho tem esse 

papel de trazer ideias, 

porque conhece a realida-

de da educação na cida-

de e pode contribuir com 

os vereadores; trazendo 

pautas que são discutidas 

lá no Conselho, para que 

sejam discutidas aqui 

também e para aprofun-

dar os debates”, afirmou 

Gomes. 

O presidente da Comis-

são de Educação, verea-

dor Lauri Rocha (PSD), 

destaca os pontos positi-

vos da aproximação do 

A reunião do dia 04 de 

maio da Comissão de 

Educação, Cultura, Espor-

te, Lazer e Turismo contou 

com a participação da pre-

sidente do Conselho Muni-

cipal de Educação, Tatia-

ne Gomes. De acordo com 

Gomes, o Conselho rece-

be muitas demandas, que 

podem ser transformadas 

em políticas públicas se 

houver troca de informa-

ções com o Legislativo. 

“A aproximação é para 

que a gente tenha uma 

comunicação melhor e 

consiga promover uma 

educação de qualidade no 

município; estamos em 

Conselho. “Eu achei mui-

to importante essa apro-

ximação do Conselho 

com o Legislativo da ci-

dade, porque eles têm 

ideias que podem nos 

passar para aproveitar-

mos em projetos e anali-

sar nessa Comissão; 

também é bom para o 

pessoal acompanhar o 

trabalho dos vereadores, 

assim eles terão uma 

ideia do que se discute 

aqui, e os projetos que 

estão sendo apresenta-

dos; isso é de fundamen-

tal importância.”  

“Surgiram diversas dúvi-

das em relação aos proje-

tos. Fizemos encaminha-

mentos para poder ter 

uma base de informações 

de dados e também aguar-

dar posicionamento em 

relação à Comissão de 

Justiça, aqui dessa Casa 

de Leis, para que a gente 

possa emitir um parecer 

dessas proposituras”, dis-

se Wesley Casa Forte, 

presidente da Comissão 

de Direitos Humanos.   

Vera Jursys 
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Na sessão de 04 de maio, vereadores aprovaram também título de Cidadão Guarulhense 

Câmara aprova contas do prefeito Guti relativas 

ao exercício financeiro de 2018 

conclusão do parecer 

conflitava com o relató-

rio. Ele também destacou 

vários pontos que julga 

serem vulneráveis na 

gestão. Marcia Taschetti 

(PP), disse que o relató-

rio teve uma conclusão 

inadequada, porque boa 

parte do texto aponta 

para a rejeição das con-

tas. 

O vereador Paulo Rober-

to Cechinatto (PTB), ex-

plicou a função auxiliar 

dos Tribunais de Contas 

afirmou que na maioria 

dos municípios a tarefa 

de aprovar ou rejeitar o 

exercício financeiro do 

Executivo cabe ao Tribu-

nal de Contas do Estado. 

Segundo ele, a decisão 

na Câmara é meramente 

política e as irregularida-

des, se existirem, pode-

rão ser apuradas pelo 

Ministério Público, que 

também recebe os rela-

tórios. 

O vereador Jorginho Mo-

ta (AGIR), afirmou que 

os apontamentos do Tri-

bunal de Contas são ins-

trutivos e que há diferen-

ças entre as contas do 

Com 25 votos favoráveis, 

quatro contrários e três 

abstenções, a Câmara de 

Guarulhos aprovou as 

contas da Prefeitura refe-

rentes ao exercício finan-

ceiro de 2018. A votação 

ocorreu na Sessão Extra-

ordinária de 04 de maio, 

por meio do Decreto Le-

gislativo 2880/2021, de 

autoria da Comissão Téc-

nica de Finanças e Orça-

mento. 

Vários vereadores utiliza-

ram a tribuna para discutir 

e encaminhar a votação 

das contas. Edmilson Sou-

za (PSOL) e Janete Pietá 

(PT) falaram sobre a Saú-

de na cidade. Edmilson 

criticou a demora para a 

população conseguir con-

sultas médicas na rede 

municipal de Saúde. Jane-

te leu trechos do relatório, 

enfatizando problemas da 

área da Saúde e alertando 

os vereadores da Base 

para o descontentamento 

da população com os di-

versos problemas da cida-

de. 

Dr. Laércio Sandes (União 

Brasil), disse que se abs-

teria na votação porque a 

então prefeito Almeida e 

do prefeito Guti (PSD). 

Gilvan Passos (PSDB), 

líder do governo, falou 

sobre a diferença entre 

apontamentos e reprova-

ções. “Eu votei favorável 

à aprovação, primeiro 

porque esta casa tem 

comissões, por exemplo, 

de Finanças, que é a pri-

meira que recebe o pro-

cesso do Tribunal de 

Contas. Temos ali 3 vere-

adores e uma técnica, 

que, como todos os técni-

cos dessa casa, é com-

petente, pessoas que 

ajudam muito o anda-

mento dessa casa; pes-

soas que quando fazem 

parecer, fazem parecer 

imparcial. Quando você 

analisa, você tem que 

entender, do que vem do 

Tribunal de Contas, o que 

é reprovação e o que é 

apontamento, existe uma 

diferença”, explicou. 

O vereador finalizou sua 

fala esclarecendo que a 

maioria votou favoravel-

mente após ler os parece-

res técnicos, os aponta-

mentos e os comentários 

do conselheiro e que os 

apontamentos são para 

melhorar. 

Na mesma sessão, os 

vereadores aprovaram, 

com 32 votos favoráveis e 

nenhum contrário, a con-

cessão de Título de Cida-

dão Guarulhense ao se-

nhor Genésio Leo Junior, 

mais conhecido como Dr. 

Léo. O projeto é de auto-

ria do vereador Gilvan 

Passos (PSD). 

Karina Yamada 
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Parlamentares defenderam punição a quem comete esse tipo de crime 

Câmara de Guarulhos repudia casos de 

racismo 

São Paulo, Camilo Cris-

tófaro (PSB), que teve 

uma fala racista durante 

uma sessão daquela Ca-

sa. De autoria da verea-

dora Janete Rocha Pietá 

(PT), o documento deve-

rá ser enviado ao Legis-

lativo Paulistano. Ao falar 

sobre a Moção, Janete 

lembrou das pessoas, 

em especial dos jovens 

negros, que são executa-

dos apenas por terem a 

pele escura e falou dos 

vários preconceitos já 

vividos por ela. “Racismo 

é um crime inafiançável e 

quem comete deve pa-

gar”, disse.  

O presidente da Câmara 

Municipal de Guarulhos, 

Miguel Martello (PDT), 

Durante a sessão realiza-

da no dia 04 de maio, o 

racismo foi tema de deba-

te entre os vereadores.  

A vereadora Vanessa de 

Jesus (Republicanos) utili-

zou a tribuna para conde-

nar o racismo sofrido pela 

população negra. A parla-

mentar relatou um caso 

em que Professor Jesus, 

atual vice-prefeito e ex-

presidente da Câmara, foi 

vítima de racismo em um 

restaurante, no fim de se-

mana. “Como esposa de 

um homem negro e mãe 

de uma filha negra, estou 

cansada de andar pelas 

ruas e ver o tratamento 

diferenciado. Não pode-

mos aceitar esse tipo de 

coisa”, declarou. A verea-

dora recebeu a solidarie-

dade de todos os vereado-

res presentes. 

Diversos parlamentares se 

pronunciaram na tribuna 

sobre o tema, defendendo 

o fim do preconceito racial, 

políticas públicas afirmati-

vas e punição a quem co-

mete esse tipo de crime. 

Na sequência, foi lida uma 

Moção de Repúdio contra 

o vereador da Câmara de 

reafirmou o fato de todas 

as pessoas serem iguais. 

Thiago Surfista (PSD) 

disse ficar indignado com 

o racismo e afirmou que 

só quem passa por isso é 

capaz de entender a dor 

que essa situação causa. 

Surfista ainda relatou ter 

uma irmã negra e que 

percebe os olhares e ges-

tos de preconceito. Ele 

então solicitou ao presi-

dente que reunisse todos 

os vereadores e, num 

gesto simbólico, fosse 

feita uma foto para regis-

trar a posição do Legisla-

tivo guarulhense de repú-

dio ao racismo.   

Edmilson (PSOL) relatou 

experiências pessoais e 

ressaltou o racismo estru-

tural como o problema a 

ser enfrentado. Apontou a 

quantidade de parlamenta-

res brancos e negros que 

ocupam a Câmara como 

exemplo das consequên-

cias da desigualdade es-

trutural.  

Marcelo Seminaldo (PT) 

ressaltou que o momento 

é oportuno para discutir o 

racismo estrutural existen-

te no Brasil e defendeu as 

políticas afirmativas para 

que os negros ocupem os 

mesmos locais que os 

brancos têm assegurado 

de forma natural. Wesley 

Casa Forte (PSB) repudi-

ou os atos de racismo de 

qualquer parte e criticou o 

vereador paulistano.  

Karina Yamada 
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Vera Jursys 

Comissões debatem projeto sobre 

distribuição de sacolas plásticas 
Em reunião conjunta, Meio Ambiente e Consumidor ouviram entidades sobre o tema 

(Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) para 

garantir sua qualidade, o 

que evitaria o uso de 

mais de uma sacola para 

carregar os mesmos 

itens. “A sacolinha dentro 

do padrão ABNT permite 

sua utilização para muita 

coisa, inclusive descarte 

de lixo”, ressaltou.    

Rodrigo Marinheiro, re-

presentante da Associa-

ção Paulista de Super-

mercados (APAS) – Re-

gional Guarulhos, deu 

como exemplo positivo a 

cidade de São Paulo. 

Segundo ele, na capital 

paulista as sacolas de-

vem ser produzidas com 

parte de material de fonte 

renovável. Marinheiro 

também ressaltou que as 

sacolas são comercializa-

das a preço de custo. Ele 

citou dados da Cetesb 

(Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo) 

para exemplificar os re-

sultados das iniciativas 

de São Paulo, como a 

redução de 21 mil tonela-

das de emissão de CO2 

na atmosfera e de 27 mil 

toneladas de lixo plástico 

ao ano.    

As Comissões de Meio 

Ambiente e do Consumi-

dor da Câmara de Guaru-

lhos realizaram uma reuni-

ão conjunta, em 06 de 

maio para discutir uma 

propositura do vereador 

Lamé (MDB). Trata-se do 

substitutivo nº 2 ao PL 

4563/2014 sobre distribui-

ção de sacolas plásticas 

aos consumidores.   

Diversas entidades que se 

relacionam com o tema 

participaram do evento, 

que contou com o coman-

do do vereador Edmilson 

(PSOL) e a participação 

dos parlamentares Jorgi-

nho Mota (Agir), Geleia 

Protetor (PSDB) e Lamé.   

O presidente do Sindicato 

dos Químicos de Guaru-

lhos, Antônio Silvan Olivei-

ra, falou sobre a necessi-

dade de se discutir como 

preservar o meio ambiente 

de maneira mais comple-

ta, não apenas conside-

rando banir as sacolas 

plásticas ou cobrar por 

elas e onerar o consumi-

dor. Ele defendeu que é 

preciso exigir que a produ-

ção das sacolas plásticas 

siga as normas da ABNT 

O presidente do Sindicato 

do Comércio Varejista de 

Guarulhos, Reginaldo 

Sena, afirmou que o pe-

queno comerciante terá 

muita dificuldade, caso as 

sacolas sejam cobradas 

ou banidas. Ele sugeriu 

que a discussão sobre a 

preservação do meio am-

biente seja mais ampla e 

não foque apenas nas 

sacolas. Outro ponto le-

vantado por Sena foi a 

implantação de um siste-

ma de logística reversa, 

inclusive para os materi-

ais plásticos utilizados 

nas embalagens dos pro-

dutos.    

Magaly Menezes, asses-

sora de relações gover-

namentais do Sindiplast 

de São Paulo, não acredi-

ta que a solução seja ba-

nir as sacolas plásticas. 

Ela enfatizou que é preci-

so debater o consumo 

consciente e fazer uma 

conscientização sobre o 

tema. 

Outros representantes de 

entidades civis também 

expuseram suas opiniões. 

O vereador Lamé, autor 

da iniciativa, disse que 

anotou as sugestões pro-

postas e que o objetivo da 

reunião foi justamente ou-

vir todas as opiniões da 

sociedade. “Com os cole-

gas vereadores e com as 

Comissões, Nosso objeti-

vo é ver o mundo melhor e 

proteger o trabalhador, a 

sociedade e o nosso pla-

neta.”   

Edmilson afirmou que le-

vará a sugestão de reali-

zar uma audiência pública 

sobre o tema para delibe-

ração da Comissão de 

Meio Ambiente. 
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Nico Rodrigues 

Equipamento do Sistema Cantareira trata parte da água que abastece Guarulhos 

CTPP de Meio Ambiente faz diligência em 

Estação de Tratamento de Água da Sabesp 

até a água tratada. Den-

tro da ETA temos o con-

trole de todos os proces-

sos. E em todos eles são 

feitas várias análises de 

qualidade de água. Preci-

samos acompanhar esse 

processo enquanto ele 

está acontecendo por-

que, se for preciso qual-

quer correção, o técnico 

já intervém imediatamen-

te para que a gente não 

tenha nenhum problema 

na água tratada. Especifi-

camente da água tratada, 

a legislação pede que 

sejam feitas análises a 

cada duas horas dos pa-

râmetros básicos. Faze-

mos análise do residual 

de cloro, turbidez, cor, 

pH, fluoreto e dos residu-

ais de metais. A legisla-

ção pede a cada duas 

horas, mas a Sabesp 

acaba tendo seus contro-

les bem mais restritivos, 

então, fazemos esses 

acompanhamentos de 

hora em hora”, disse.   

Samuel Camargo Neto, 

analista de gestão da 

Sabesp - região de Gua-

rulhos, explicou que o 

Sistema Cantareira é o 

maior da companhia. 

A Câmara Temática de 

Pesquisas e Proposições 

(CTPP) de Meio Ambiente 

realizou uma visita técnica 

na Estação de Tratamento 

de Água (ETA) do Guaraú, 

pertencente ao Sistema 

Cantareira da Sabesp 

(Companhia de Sanea-

mento Básico do Estado 

de São Paulo). A diligência 

foi realizada na manhã do 

dia 10 de maio e os mem-

bros da CTPP puderam 

conhecer o funcionamento 

do local e tirar dúvidas 

com técnicos da empresa 

sobre parte da água que 

abastece a cidade de Gua-

rulhos.  

Sheila Câmera, gerente de 

divisão da ETA, explicou 

que o Sistema Cantareira 

é formado por um comple-

xo de represas e a água 

bruta está por volta de 100 

km de distância da esta-

ção de tratamento. Segun-

do a gerente, a água trata-

da na ETA Guaraú abaste-

ce cerca de 8 milhões de 

pessoas em toda Região 

Metropolitana de São Pau-

lo. “A Sabesp cumpre toda 

a legislação de qualidade 

de água. Fazemos o con-

trole desde a água bruta 

“Em relação ao consumo, 

cerca de 70% da água de 

Guarulhos é proveniente 

do Sistema Cantareira, 

25% é o Alto Tietê e 5% 

é da ETA Cabuçu. Esta-

mos aqui hoje para mos-

trar a importância desse 

sistema, todas as suas 

fases de tratamento, para 

não deixar dúvida que 

nossa água é de muita 

qualidade”, afirmou.   

O coordenador de proje-

tos estratégicos do Legis-

lativo, Devanildo Damião, 

salientou que a Sabesp é 

uma empresa impactante 

na vida dos cidadãos de 

Guarulhos. “Fomos con-

vidados pela direção da 

Sabesp para conhecer o 

tratamento e como são 

feitos os processos. A 

Câmara Temática vai 

desenvolver um relatório 

para disponibilizar para 

que sejam desenvolvidas 

boas políticas públicas e 

que, de fato, a população 

tenha acesso à informa-

ção verídica sobre a água 

que chega nas nossas 

torneiras.”  

Damião destacou que a 

Câmara irá ter um posto 

da Sabesp em sua sede 

para atendimento ao cida-

dão. “Ele vai funcionar em 

caráter experimental nos 

primeiros meses. Vão ficar 

recepcionistas especializa-

dos para receber a de-

manda da população e 

também dos vereadores e 

das lideranças. Já está 

previsto e, provavelmente, 

em junho já começamos a 

fazer esse atendimento à 

população”. 
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Vera Jursys 

Evento foi conduzido pela Comissão de Defesa da Criança  

Audiência pública reúne profissionais e 

representantes da rede de proteção da infância 

tráfico de crianças e 

adolescentes, violência 

física, psicológica, sexu-

al e pornografia infantil. 

O secretário Municipal 

de Segurança Pública, 

Marcio José Pontes, 

disse que no Brasil, a 

estimativa é de que cer-

ca de 500 mil crianças e 

adolescentes estejam 

sob situação de explora-

ção e violência. Ele fa-

lou da importância de 

sensibilizar os agentes 

públicos, em especial os 

policiais, por serem os 

primeiros a terem conta-

to com as vítimas. “É 

necessário que as insti-

tuições se preocupem 

com esse tipo de crime 

e façam a sensibilização 

dos seus profissionais. 

O policial tem que ser o 

grande parceiro”, disse. 

A promotora de Justiça 

da Infância e da Juven-

tude de Guarulhos, Na-

talie Riskalla Anchite, 

disse que a violência 

contra a criança é real, 

mas silenciosa. Segun-

do ela, a ONU 

(Organização das Na-

ções Unidas) estima 

A Comissão de Defesa 

dos Direitos da Criança e 

do Adolescente promoveu 

audiência pública no ple-

nário em 10 de maio. 

“Essa audiência não é por 

acaso, maio é o mês de 

luta e combate contra a 

violência, a exploração e o 

abuso de crianças e ado-

lescentes”, disse o verea-

dor e presidente da Co-

missão da Criança, Wellin-

ton Bezerra (PRTB).  

Na abertura, os vereado-

res Jorginho Mota (AGIR) 

e Carlinda Tinôco 

(Republicanos), secretário 

e membro da Comissão da 

Criança falaram sobre o 

evento. “É uma emoção 

muito grande ver tantas 

pessoas reunidas em prol 

da causa da criança e da 

juventude. Hoje é um dia 

especial para todos nós 

que lutamos por essa ban-

deira tão importante”, dis-

se Jorginho. 

A vereadora Carlinda con-

tou sua trajetória e atua-

ção nessa área e falou 

sobre as diversas formas 

de violência, tais como 

negligência e abandono, 

tortura, trabalho infantil, 

que apenas 2% dos ca-

sos de violência sejam 

relatados. Natalie infor-

mou que são três casos 

por hora, somando 72 

crianças vítimas de vio-

lência por dia.   

A delegada de Defesa da 

Mulher, Criança e Ado-

lescente de Guarulhos. 

Luciana Lopes dos Anjos, 

parabenizou a atuação 

dos parlamentares da 

Comissão da Criança 

que se debruçam sobre o 

Movimento Guarulhos 

contra a Pedofilia. Ela 

relatou alguns casos con-

duzidos por ela e expli-

cou sobre os procedi-

mentos adotados, cha-

mando atenção para o 

crescimento da violência 

contra crianças. “A vio-

lência sexual destrói a 

família inteira”, afirmou. 

A deputada estadual Ja-

naina Paschoal (PRTB), 

que também participou da 

audiência, falou sobre ter 

visitado as Salas Lilás em 

Guarulhos – espaços des-

tinados à escuta de crian-

ças vítimas de violência -, 

além das delegacias. 

“Infelizmente, por enquan-

to, as Salas têm mais di-

nâmica de marketing do 

que efetividade”. Para ela, 

cada cidade pode usar os 

equipamentos de que dis-

põe para otimizar esses 

recursos. “Na condição de 

deputada gostaria de 

aprovar projetos de lei ou 

construir redes para o es-

tado inteiro para que es-

ses equipamentos fossem 

utilizados. Essas crianças 

serem ouvidas, uma única 

vez, por profissionais es-

pecializados, faz uma dife-

rença muito grande”. 



Vereadoras da Procuradoria da Mulher visitam Secretaria 

Municipal de Saúde 

diálogo com a Secreta-

ria. “Hoje podemos en-

tender o que acontece 

nas redes de saúde em 

relação à saúde da mu-

lher. Foi muito gratifican-

te porque são pontos 

esclarecedores, pois a 

saúde da mulher tem 

muita importância na 

cidade de Guarulhos”, 

disse. 

Carlinda destacou o fato 

de que no dia 28 de 

maio é celebrado o Dia 

Internacional de Luta 

pela Saúde da Mulher. 

As vereadoras Carlinda 

Tinôco (Republicanos) e 

Janete Rocha Pietá (PT), 

integrantes da Procurado-

ria Especial da Mulher da 

Câmara de Guarulhos, 

visitaram a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde no dia 10 

de maio. Elas apresenta-

ram demandas e também 

pediram esclarecimentos e 

orientações sobre os servi-

ços da rede municipal vol-

tados às mulheres. 

A procuradora Especial, 

Carlinda Tinôco, destacou 

a importância da visita e o 

“Temos recebido algu-

mas demandas através 

da Procuradoria Especial-

da Mulher e hoje viemos 

aqui na Secretaria escla-

recer para tentar, de uma 

forma legítima, ajudar es-

sas mulheres que nos pro-

curam, principalmente mu-

lheres que sofrem violên-

cia doméstica”, explicou a 

procuradora. 

Comissão de Obras recebe representantes da Sabesp 

Valdemir Freitas, gerente 

regional da Sabesp em 

Guarulhos, explicou que 

o prazo é de cinco dias 

para consertar o asfalto 

depois de uma obra fei-

ta. “Não é o desejo, nem 

das empresas prestado-

ras nem da Sabesp, que 

a gente atenda fora do 

prazo e com baixa quali-

dade. É uma melhoria 

contínua onde o cliente 

participa ativamente, 

acessando nossa central 

de atendimento e infor-

mando se o serviço ficou 

ruim ou não foi feito. As-

sim, a gente consegue 

multar as empresas”. 

A Comissão de Obras e 

Serviços Públicos recebeu 

representantes da Sabesp 

e de duas empresas que 

prestam serviços para a 

companhia, durante sua 

reunião ordinária de 12 de 

maio. Romildo Santos 

(PSD) e Gilvan Passos 

(PSD) participaram dos 

debates. O principal tema 

discutido foi o trabalho de 

tapa-valas feito após 

obras da Sabesp nas ru-

as. Os vereadores afirma-

ram que recebem recla-

mações de munícipes so-

bre a demora em tapar os 

buracos e também na 

qualidade do asfalto. 

O presidente da Comis-

são de Obras, Romildo 

Santos, falou sobre a 

reunião. “Eles foram co-

brados fortemente aqui 

pela Comissão, é um 

pedido de todos os vere-

adores e todos os muní-

cipes de Guarulhos. Eu 

propus um projeto para 

acelerar a ligação de es-

goto de algumas casas. 

Devemos construir esse 

projeto para não atrapa-

lhar o crescimento de pa-

vimentação e de esgoto”. 

Bruno Netto 

Karina Yamada 
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Sessões da Câmara voltam a contar com 

a presença de público 
A partir do dia 09 de maio, população pode acompanhar presencialmente as votações 

O Projeto de Lei nº 

3.767/2021, da Prefeitu-

ra, que institui a Semana 

de Direitos Humanos no 

Município de Guarulhos 

foi aprovado com 21 vo-

tos favoráveis e nenhum 

contrário. 

O Poder Legislativo de 

Guarulhos retomou as 

Sessões Ordinárias pre-

senciais no dia 09 de 

maio. A partir de agora, a 

presença da população 

em Plenário está liberada. 

Na primeira Sessão Ordi-

nária realizada presencial-

mente, depois da implan-

tação do teletrabalho pós 

pandemia, 51 itens foram 

votados.  

Os parlamentares analisa-

ram nove Vetos da Prefei-

tura a Projetos de Lei de 

autoria dos vereadores: 

sete foram rejeitados e 

dois foram mantidos. Além 

disso, foram deliberados 

41 Requerimentos e um 

Projeto de Lei, do Executi-

vo, foi aprovado em pri-

meira votação.  

Com 26 votos contrários, 

os parlamentares derru-

baram o Veto Total ao 

Projeto de Lei 398/2021, 

de Fausto Miguel Martello 

(PDT), que altera o dispo-

sitivo sobre concessão de 

Benefício Fiscal - IPTU 

Verde. Martello afirmou 

que o projeto trará benefí-

cios para a cidade. “Eu fiz 

esse projeto como um 

visionário, um bom admi-

nistrador, para que as 

pessoas venham para a 

cidade e gerem emprego”. 

Bruno Netto 

 

As Sessões acontecem 

todas as segundas e quar-

tas-feiras, a partir das 14 

horas, quando os 34 vere-

adores da cidade se reú-

nem para a votação de 

projetos de Lei, Decretos 

e Requerimentos, além de 

discutir temas de interesse 

público da cidade. 

Para participar das ses-

sões, basta comparecer 

à portaria principal do 

Legislativo (localizado à 

Avenida Guarulhos, nº 

845) munido de docu-

mento oficial com foto e 

comprovante de vacina-

ção. Além de assistir aos 

debates, os cidadãos 

Saiba como participar presencialmente das sessões 
 podem se inscrever  com 

48 horas de antecedência 

para debater temas de 

interesse público na Tri-

buna Livre. 

O presidente da Casa, 

vereador Martello (PDT), 

destaca:  “A Câmara Mu-

nicipal entende a partici-

pação popular como es-

sencial para o fortaleci-

mento da cidadania e da 

democracia. Além disso, a 

participação dos cidadãos 

é positiva para que as 

decisões do Legislativo 

ocorram em sintonia com 

a sociedade que ele re-

presenta”. 
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Além da proposta, outros três projetos foram aprovados em primeira discussão 

Projeto que cria Semana de Direitos Humanos é 

aprovado na Câmara 

Internacional dos direitos 

Humanos. O vereador 

Lamé (MDB), que já foi 

como secretário de Direi-

tos Humanos em Guaru-

lhos parabenizou o Pre-

feito Guti pela iniciativa.   

Três outros projetos fo-

ram aprovados em pri-

meira votação, voltando 

a serem discutidos na 

sessão de 16 de maio.  

Quatro projetos de lei fo-

ram aprovados pelos vere-

adores durante a Sessão 

de 11 de maio. Entre eles 

o PL 3767/2021, de auto-

ria da Prefeitura, que insti-

tui a Semana de Direitos 

Humanos em Guarulhos. 

Pela proposta, o Executivo 

irá promover uma série de 

eventos na semana de 20 

de dezembro, todos os 

anos, em alusão ao Dia 

Vera Jursys 

Sessão de 16 de maio também foi marcada por discussões sobre a Taxa do Lixo 

Vereadores aprovam projeto que implanta 

Prontuário Eletrônico de Paciente 

O recebimento dos bole-

tos cobrando a Taxa do 

Lixo pela Prefeitura foi o 

assunto que dominou a 

sessão. Vários vereado-

res utilizaram a tribuna 

para criticar ou apoiar o 

Governo do prefeito Guti. 

O vereador Leandro Dou-

rado (PDT) anunciou ofi-

cialmente que estava 

deixando a Base do pre-

feito e que passaria a ser 

Oposição. Dourado pediu 

desculpas por ter votado 

favorável à Taxa do Lixo 

e disse ter sido induzido 

ao erro. “O prefeito cha-

Os vereadores votaram 

cinco projetos na sessão 

de 16 de maio. Foram 

aprovados em definitivo o 

PL 1290/2021 que implan-

ta o Prontuário Eletrônico 

do Paciente (PEP) na rede 

de Saúde do Município, de 

autoria da vereadora Már-

cia Taschetti (PP); e o PL 

3456/2021, que denomina 

Sonia Regina Ramos a 

atual Rua Noventa e Nove, 

no loteamento Parque 

Continental, Gleba III, bair-

ro Cabuçu, de autoria do 

vereador André Alves 

(Cidadania).  

mou todos os vereadores 

da base e disse que pre-

cisávamos cobrar essa 

taxa por ser uma lei fede-

ral, levando todos ao er-

ro. Então eu peço descul-

pas à população guaru-

lhense. Eu acho que reco-

nhecer um erro não é de-

mérito nenhum, é uma 

virtude. E eu peço descul-

pas a todos vocês.”  

Karina Yamada 
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Comissão, que é presidida pelo vereador Edmilson, terá André Alves como relator 

CEE que vai analisar ampliação do Shopping 

Internacional realiza primeira reunião 

uso, elas precisam pas-

sar por um processo de 

descontaminação”. De 

acordo com Edmilson, 

além do problema da 

contaminação do solo, o 

empreendimento tem 

feito ampliações dentro 

de sua própria área, des-

respeitando os protoco-

los de segurança, como 

rota de fuga. “Ele foi 

aprovado com um núme-

ro de lojas e hoje nós 

vemos uma ocupação 

irregular dos corredores, 

sem a devida autoriza-

ção da Prefeitura”.  

Foi realizada em 18 de 

maio a primeira reunião da 

Comissão Especial de Es-

tudos (CEE) constituída 

com o objetivo de analisar 

a expansão do Shopping 

Internacional.  

O presidente da Comis-

são, Edmilson (PSOL) ex-

plicou: “Essa CEE visa a 

averiguar situações sobre 

a ampliação do shopping 

em áreas recém-

adquiridas que utilizavam 

e armazenavam produtos 

químicos, sobretudo com-

bustível. Pelo tempo de 

O primeiro encontro da 

CEE teve a participação 

de oito parlamentares, 

que designaram André 

Alves (Cidadania) como 

responsável pela elabora-

ção do relatório final dos 

trabalhos. “Nossa preocu-

pação é com a segurança 

do usuário do Shopping 

Internacional”, destacou o 

relator.  

Nico Rodrigues 

Legislativo fiscaliza serviços de concessionária de 

energia no Jardim Vermelhão 

Na segunda-feira, dia 23 

de maio, para verificar as 

denúncias, os parlamen-

tares fizeram uma fiscali-

zação no local. Segundo 

Welliton Bezerra (PRTB) 

é necessário reavaliar a 

qualidade do serviço 

prestado pela concessio-

nária de energia elétrica 

no município. “Em regi-

ões de classe média, o 

poste de madeira não 

existe mais, então, por 

que colocar na periferia? 

Fios de alta tensão expos-

tos, amarrados com ara-

mes e presos em postes 

de madeira. Esses são os 

problemas de uma comu-

nidade formada há mais 

de 20 anos, na região co-

nhecida como Jardim Ver-

melhão. Embora a regula-

rização fundiária e urba-

nística esteja em anda-

mento, a população recla-

ma da ausência de postes 

de concreto, como os dos 

os demais bairros . 

Tem instalação de caixa 

de luz com fio solto, pre-

so com arame; está bem 

bagunçado aqui, a apa-

rência não é das melho-

res, então a gente fica 

preocupado”, alertou o 

vereador.  

Bruno Netto 
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Presidente Martello e outros vereadores estiveram na cerimônia  

Parlamentares participam de entrega de micro-

ônibus para frota da cidade 

sageiros de diversos 

locais para os grandes 

terminais, atendidos por 

empresas de maior por-

te.  

O presidente da Câma-

ra, vereador Miguel Mar-

tello (PDT), esteve no 

evento e falou sobre a 

importância da renova-

ção da frota. “É bom 

para o povo e para a 

pessoa que dirige esse 

Parlamentares da Câmara 

de Guarulhos participaram 

da cerimônia que entregou 

quinze novos micro-ônibus 

para a frota da cidade,, em 

26 de maio. A entrega, 

feita pela Secretaria de 

Transportes, foi realizada 

no Paço Municipal. No 

total, já foram renovados 

70 dos 280 micro-ônibus 

que fazem parte da frota 

que realiza o transporte 

alimentador, levando pas-

transporte coletivo de 

extrema importância para 

nossa cidade.” Martello 

também comentou sobre 

a situação viária da cida-

de. “O que precisamos ter 

são estradas boas para 

que os ônibus circulem.” 

Nico Rodrigues 

CTPP acompanha nova retirada de amostras de água do 

Lago de Vila Galvão 

De acordo com Devanil-

do Damião, coordenador 

de projetos estratégicos 

do Legislativo, antes do 

desassoreamento, é ne-

cessário avaliar a toxici-

dade dos sedimentos 

depositados no lago ao 

longo dos anos. “A Ce-

tesb e a Secretaria de 

Meio Ambiente se pronti-

ficaram a fazer os testes 

necessários e, a partir 

dos resultados, serão 

promovidas ações espe-

cíficas para que possa 

ser feita a intervenção“. 

Damião ressaltou que o 

Lago dos Patos vem 

Uma nova diligência foi 

realizada no Lago de Vila 

Galvão em 26 de maio 

pela CTPP - Câmara Te-

mática de Pesquisa e Pro-

posições de Meio Ambien-

te, em parceria com a Ce-

tesb (Companhia Ambien-

tal do Estado de São Pau-

lo) e com a Secretaria Mu-

nicipal de Meio Ambiente. 

O objetivo da ação foi co-

letar amostras da água 

para avaliar a possibilida-

de de iniciar o serviço de 

desassoreamento, que 

consiste na retirada de 

sedimentos do fundo do 

lago.  

sendo alvo de estudos da 

CTPP. “Primeiramente, 

havia a questão do nível 

da água, que foi solucio-

nada. Depois, a qualida-

de da água, cujos laudos 

elaborados pela Cetesb 

nos deram tranquilidade 

em relação à vida que 

existe aqui no lago. Ago-

ra, estamos voltados ao 

aspecto visual, porque as 

pessoas que circulam 

aqui olham a água mar-

rom, barrenta, e se preo-

cupam”.   

Bruno Netto 
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PL foi aprovado com três Emendas na sessão de 18 de maio 

Vereadores aprovam projeto que altera sistema 

de transporte público na cidade 

Lei de Mobilidade Urba-

na, a autorização do Po-

der Concedente a dele-

gar o transporte público 

coletivo. O PL foi aprova-

do com 20 votos favorá-

veis, sete contrários e 

uma abstenção.  

Os vereadores também 

aprovaram três emendas 

com a finalidade de aper-

feiçoar o projeto, entre 

elas, a Emenda Modifica-

tiva nº 2, que garante a 

gratuidade no transporte 

Os parlamentares do Le-

gislativo de Guarulhos 

aprovaram em 1ª e 2ª vo-

tações, em 18 de maio, 

um projeto da Prefeitura 

que altera o sistema de 

transporte público da cida-

de. Trata-se do PL 

1.418/2022, que dispõe 

sobre a organização dos 

serviços do Sistema de 

Transporte Público Coleti-

vo de Passageiros no Mu-

nicípio de Guarulhos, com-

patibilizando com a Lei 

Federal nº 12.587/2012 – 

para aposentados e pen-

sionistas, sem condicio-

nar o benefício ao valor 

da renda.  De acordo 

com o líder de governo, 

Gilvan Passos (PSD), os 

apontamentos da oposi-

ção foram considerados e 

os erros do projeto foram 

corrigidos. 

Vera Jursys 

Sessão de 23 de maio foi marcada por debates sobre o tema e protestos na galeria 

Discussão sobre a Taxa do Lixo domina sessão 

Br) e Edmilson (PSOL) 

voltaram a argumentar 

que Guarulhos não pre-

cisaria ter criado a taxa 

porque a cidade tem or-

çamento próprio para 

coleta e tratamento de 

lixo. 

Leandro Dourado (PDT) 

voltou a se desculpar por 

ter votado a favor da 

criação da Taxa do Lixo 

no ano passado.  Os 

vereadores Janete Ro-

cha Pietá, Rômulo Orne-

las e Mauricio Brinqui-

A Taxa do Lixo foi o as-

sunto que dominou a ses-

são da Câmara de Guaru-

lhos de 23 de maio, que 

teve inclusive a galeria 

ocupada por populares 

que trouxeram faixas em 

protesto à cobrança. Vere-

adores da oposição critica-

ram a cobrança da taxa.  

Oito vereadores utilizaram 

a tribuna para falar contra 

a taxa do lixo e incentivar 

a população a se mobilizar 

para exigir a revogação. 

Dr. Laércio Sandes (União 

nho, todos do PT, Marcia 

Taschetti e Lucas San-

ches, ambos do PP, tam-

bém discursaram contra 

a taxa.  

Os vereadores Geleia Pro-

tetor (PSDB) e Jorginho 

Mota (AGIR) utilizaram a 

tribuna para defender o 

prefeito.  

Karina Yamada 
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Além da proposta, outros três projetos foram aprovados em primeira discussão 

Taxa de Preservação Ambiental é aprovada em 

definitivo na Câmara 

Em debate sobre o pro-

jeto, encaminharam vo-

tação favorável Geraldo 

Celestino (PSC), Jayme 

Junior (Republicanos) e 

Lauri Rocha (PSD). To-

dos ressaltando a ne-

cessidade de que os 

impactos ambientais 

causados pelas opera-

ções no aeroporto preci-

sam ser compensados 

aos munícipes.   

Os parlamentares que 

apresentaram argumen-

tos contrários ao projeto 

foram Edmilson (PSOL), 

Dr. Laércio Sandes 

Em 27 de maio, durante 

sessões extraordinárias 

realizadas no plenário da 

Câmara Municipal, os ve-

readores aprovaram em 

primeira e segunda vota-

ções um projeto de autoria 

da Prefeitura instituindo a 

Taxa de Preservação Am-

biental (TPA), a ser cobra-

da das companhias aéreas 

que operam na cidade 

para compensar os impac-

tos ambientais causados 

por aeronaves que pou-

sam e decolam do Aero-

porto Internacional Gover-

nador André Franco Mon-

toro, em Cumbica.  

(União Brasil) e Janete 

Rocha Pietá (PT). Ainda 

durante as discussões, 

outros vereadores da 

oposição também critica-

ram a cobrança, entre 

eles Leandro Dourado 

(PDT), Marcia Taschetti e 

Lucas Sanches do (PP), 

Prof. Rômulo Ornelas e 

Maurício Brinquinho (PT). 

Na votação final, a pro-

posta foi aprovada com 24 

votos favoráveis e 7 con-

trários. 

Karina Yamada 

Última sessão de maio tem deliberação das diretrizes 

orçamentárias 2023, aprovação de projeto e debates 

go de Edificações e Li-

cenciamento Urbano no 

Município, proposto pelo 

vereador Geraldo Celes-

tino (PSC). A propositu-

ra segue agora à san-

ção do prefeito Guti 

PSD. 

Durante a Sessão, no 

Plenário, um dos assun-

tos que dominaram os 

Em Sessões no Plenário 

da Câmara, realizadas no 

dia 30 de maio os verea-

dores deliberaram favora-

velmente o PL 1171/2022, 

da Prefeitura, que estabe-

lece as diretrizes orça-

mentárias para o exercício 

financeiro de 2023. Tam-

bém foi aprovado em defi-

nitivo o substitutivo do PL 

3028/2021, sobre o Códi-

debates entre os verea-

dores foi a moção de re-

púdio apresentada pelo 

vereador Leandro Doura-

do (PDT), direcionada ao 

Secretário de Desenvolvi-

mento Urbano, Carlos 

Soler. Dourado afirmou 

que o secretário e tam-

bém proprietário de um 

veículo de comunicação 

divulgou notícias falsas 

envolvendo seu nome. O 

vereador argumentou que 

houve distorção dos fatos, 

com prejuízo aos parla-

mentares citados. 

Vereadores da oposição 

subiram à tribuna para 

defender a moção en-

quanto vereadores da ba-

se do governo discorda-

ram da proposição. 

Discussão sobre moção de repúdio gerou polêmica em sessão de 30 de maio 
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Dados foram apresentados em audiência pública na Câmara 

Secretaria da Saúde presta contas do primeiro 

quadrimestre de 2022 

cimento das ações de 

assistência farmacêutica.   

Um relatório da produ-

ção hospitalar realizada 

na cidade durante o perí-

odo fez parte da apre-

sentação. Foram 8.615 

internações em hospitais 

municipais e 6.623 em 

hospitais estaduais. Os 

atendimentos em urgên-

cia foram 852.682 em 

equipamentos de pronto 

atendimento (UPAs e 

PAs), 256.702 em hospi-

tais municipais e 89.328 

em hospitais estaduais. 

Outros dados de produ-

ção hospitalar também 

foram expostos, como 

atendimentos feitos pelo 

SAMU, consultas médi-

cas especializadas, con-

sultas odontológicas e 

realização de exames. 

Durante os trabalhos, o 

secretário da Saúde foi 

questionado pela verea-

dora Márcia Taschetti 

(PP) sobre a contratação 

de um sistema da 

GIESPP (Gestão Inteli-

gente de Educação e 

Saúde Pública e Priva-

da). Ricardo Rui explicou 

que contratação do ser-

A Secretaria da Saúde da 

Prefeitura apresentou os 

dados de sua Pasta em 

audiência pública no dia 

30 de maio para prestação 

de contas do primeiro qua-

drimestre de 2022. Co-

mandada pelo vereador 

Geraldo Celestino (PSC), 

presidente da Comissão 

de Higiene e Saúde Públi-

ca da Câmara, a audiência 

contou com a participação 

do secretário Ricardo Rui 

e técnicos da Secretaria 

que expuseram as princi-

pais ações do período.   

A Pasta apresentou uma 

despesa liquidada no valor 

de R$ 289 milhões duran-

te os quatro primeiros me-

ses do ano. Isso dá um 

percentual de 19,73% em 

despesas computadas em 

saúde, número superior ao 

mínimo constitucional exi-

gido, que é de 15%. Essas 

despesas são provenien-

tes de cinco programas: 

fortalecimento da gestão 

do Sistema Único de Saú-

de; fortalecimento da aten-

ção primária; ampliação 

do atendimento em média 

a alta complexidade; quali-

ficação das ações de vigi-

lância em saúde e fortale-

viço já havia sido realiza-

da antes de sua gestão. 

“O mais importante é a 

implantação do prontuá-

rio eletrônico, integrado 

em todas as redes de 

UBSs e equipamentos da 

saúde, e está em via de 

consolidação já com 22 

UBSs nesse momento. 

Também para incremen-

tar a telemedicina aqui na 

cidade de Guarulhos”, 

disse.   

O secretário-adjunto, Mi-

chael Rodrigues de Pau-

lo, destacou que a 

GIESPP presta serviços 

para a Pasta desde 2019 

e a contratação foi feita 

por meio de licitação. 

“Temos promovido, ao 

longo desses últimos três 

anos, todo o processo de 

modernização e informa-

tização das unidades. 

Inclusive, estamos em 

andamento prioritário com 

22 UBSs recebendo es-

truturas de rede elétrica e 

lógica para que a gente 

consiga concluir, em bre-

ve, todo o ciclo de infor-

matização e prontuário 

eletrônico”, destacou.  

A necessidade de contra-

tar mais médicos para 

atendimentos na cidade 

também foi alvo de ques-

tionamentos de parlamen-

tares. “Em relação à con-

tratação de médicos, que 

foi uma proposta da cam-

panha do prefeito Guti, de 

2017 a 2022, foram con-

tratados 356 médicos. De 

janeiro a maio de 2022, 

foram 113 nessa gestão 

agora da Secretaria”, afir-

mou Ricardo Rui.   

Nico Rodrigues 
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Dados indicam diminuição do endividamento do município 

Em audiência pública, Secretaria da Fazenda 

apresenta relatório de gestão fiscal 

Em relação às despesas 

correntes, houve um 

amento de 3,4%. Morei-

ra destacou o orçamen-

to destinado a pessoal e 

encargos, que ficou 

7,6% maior do que no 

primeiro quadrimestre 

de 2021. Os mais de R$ 

577 bilhões empenha-

dos nos primeiros me-

ses deste ano represen-

tam 46,5% da receita 

corrente líquida, abaixo 

do limite de alerta, fixa-

do em 48,6%.   

O chefe de Divisão de 

Planejamento Financei-

ro ressaltou que esse 

valor ainda não inclui o 

reajuste de 2% concedi-

do pela Prefeitura ao 

funcionalismo público 

municipal. “Apesar de 

estarmos abaixo do limi-

Durante audiência pública 

realizada em 31 de maio, 

a Secretaria Municipal da 

Fazenda apresentou o 

relatório de gestão fiscal 

do 1º quadrimestre de 

2022. Conduzido pelo pre-

sidente da Comissão de 

Finanças e Orçamento da 

Câmara, Geraldo Celesti-

no (PSC), o encontro teve 

como objetivo demonstrar 

e avaliar o cumprimento 

das metas fiscais dos pri-

meiros meses deste ano, 

seguindo a Lei de Respon-

sabilidade Fiscal.  

Segundo o chefe de Divi-

são de Planejamento Fi-

nanceiro, Guilherme Costa 

Moreira, houve um aumen-

to de 16,59% nas receitas 

correntes, em comparação 

com o mesmo período do 

ano passado. Dentre os 

índices apresentados, des-

taca-se o crescimento de 

34,7% na arrecadação do 

ISSQN (Imposto Sobre 

Serviço de Qualquer Natu-

reza); 21,2% da dívida 

ativa do IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urba-

no) e 14,1% do ICMS 

(Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Servi-

ços).   

te de alerta, esse é um 

número que preocupa. 

Primeiro, porque está 

lastreado muito mais em 

um aumento da receita 

do que em uma redução 

de gastos com pessoal, 

que na verdade chega-

ram a crescer de R$ 1,7 

bi para R$ 1,795 bi. Ou-

tro ponto, que deixa a 

gente ainda receoso 

quanto a esse índice, é 

que esse valor foi calcu-

lado até o dia 30 de abril, 

ou seja, ainda não conta-

biliza o reajuste de 2% 

dado aos funcionários. 

Com tudo isso, gera pre-

ocupação esse número 

de 46,5%, ainda próximo 

do limite de 48,6%. Tam-

bém por isso, a Adminis-

tração vem tomando me-

didas para não se desen-

quadrar desse limite, co-

mo, por exemplo, o PDV 

[Plano de Demissão Vo-

luntária]”.  

De acordo com os dados 

apresentados na audiência 

pública, o endividamento 

do município representa 

31,2% da receita corrente 

líquida. “Nesse momento, 

nós atingimos o menor 

valor desde que o índice é 

apurado nesse formato, 

definido pela Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal. Esta-

mos muito abaixo do limite 

máximo, de 120%, e muito 

abaixo, inclusive, de valo-

res como os 105%, atingi-

dos em 2016”, disse Gui-

lherme Costa Moreira. 

No último quadrimestre do 

ano passado, o saldo da 

dívida somava 43,5% da 

receita corrente líquida.  

Bruno Netto 



20                     Informativo Câmara - Edição nº 17 // Maio de 2022 

Nico Rodrigues 

Câmara Municipal presta homenagens 

ao ex-vereador Edson Albertão 
Velório foi realizado no Plenário do Legislativo; Câmara declarou luto oficial de três dias 

Combativo e contunden-

te, Albertão honrou a 

confiança de seus eleito-

res e da Câmara Munici-

pal durante o exercício 

de três mandatos como 

vereador – entre os anos 

de 1997 e 2008. Antes, 

entre 04 de maio e 02 de 

junho de 1988, já havia 

exercido a vereança co-

mo suplente. 

Nascido na cidade de 

Guarulhos, em 10 de 

Em nome de todo o Legis-

lativo, o presidente da Câ-

mara Municipal de Guaru-

lhos, vereador Fausto Mi-

guel Martello (PDT), exter-

nou profundo pesar pelo 

falecimento do ex-

vereador Edson Antonio 

Alberton, mais conhecido 

como Albertão.  O político 

sofreu um infarto e uma 

queda da moto que pilota-

va, vindo a falecer na ma-

drugada do dia 24 de 

maio. 

dezembro de 1955, Alber-

tão forjou sua jornada 

política defendendo a 

Educação, causas sociais 

e a conscientização políti-

ca da população. Era pro-

fessor da rede pública 

estadual e municipal de 

ensino. 

Com sua atuação na Câ-

mara Municipal e na cena 

política da cidade, Alber-

tão deixou como legado 

uma relevante contribui-

ção ao debate político em 

Guarulhos. 

No campo pessoal, Alber-

tão deixa esposa e filhos. 

À família e amigos, nos-

sas condolências. 

O velório de Albertão foi 

realizado no Plenário da 

Câmara Municipal de 

Guarulhos. Em homena-

gem à sua trajetória, a 

Câmara declarou luto ofi-

cial por três dias. 


