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CEE do Internacional Shopping começa a
averiguar ampliação do local
Em reunião de 01º de junho, parlamentares deram os primeiros encaminhamentos
Bruno Netto

A Comissão Especial de
Estudos (CEE) que analisa a expansão do Internacional Shopping se reuniu
ordinariamente em 1º de
junho, e deu os primeiros
encaminhamentos

de

seus trabalhos. Edmilson
(PSOL), que preside a
Comissão, lembrou que
os vereadores devem avaliar a ampliação do empreendimento, inclusive com
possíveis obras em terreno de solo contaminado, o
aumento do número de
lojas e o uso inadequado
de rotas de fuga para ca-

de um incidente ou aci-

sos de emergências.

dente e pode acabar impedindo que as pessoas

“Essa Comissão de Estu-

saiam”, disse Edmilson.

dos existe para apurarmos

Gestão e Planejamento Estratégico
de Comunicação Social
Câmara Municipal de Guarulhos

uma ampliação de ativida-

A

des e de obras realizadas

pretende solicitar docu-

no empreendimento Shop-

mentos que contribuam

ping

em

para a análise dos fatos

áreas que têm aponta-

que serão averiguados e

mento de contaminação

também deve fazer uma

de solo, passagem de re-

diligência ao local. “Essa

de de alta tensão de ener-

reunião encaminhou uma

gia que não pode ser edifi-

visita ao local para poder

cado, e também o uso de

averiguar as condições,

áreas que são destinadas

principalmente

pelo projeto de segurança

fuga e obras que estão

a rotas de fuga para colo-

sendo feitas sem nenhu-

car novos comércios e

ma autorização da Prefei-

novas adequações, que

tura”, ressaltou o parla-

prejudicam no momento

mentar.

Internacional
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Câmara aprova projeto em benefício de
portadores da Síndrome de Down
Primeira sessão de junho também foi marcada por debates sobre a Taxa do Lixo
Karina Yamada

Reunidos em Sessão no
Plenário da Câmara Municipal no dia 1º de junho, os
vereadores aprovaram em
definitivo o projeto de Reconhecimento de utilidade
pública

da

Organização

Minha Down é UP, de autoria do vereador Miguel
Martello (PDT).
Debates em torno da cobrança da Taxa do Lixo
também levaram a calorosas

manifestações

por

parte dos vereadores, tanto da oposição quanto da
base do Executivo.
O PL 3493/2021 que de-

atual

para

comparativo dos números

PL

nomina oficialmente uma

membros da mesa, presi-

de Guarulhos e Barueri,

250/2013 que Cria o Mapa

praça no Jardim City, de

dente e vice.

com desvantagem local.

Social de Guarulhos, do

“Praça Antonio de Mello”,

vereador Gilvan Passos

de autoria do vereador

Na primeira sessão extra-

Na

(PSD), foi mantido. O au-

Lamé (MDB), foi aprova-

ordinária, os vereadores

Oliveira Souza de Melo

tor disse que o veto me-

do em primeiro turno,

rejeitaram o Projeto de

Paz e Arnaldo Francisco

lhorou a proposta original.

devendo votar em breve

Resolução 3675/2021 e a

de Souza falaram sobre a

à pauta da sessão.

Emenda à Lei Orgânica

Taxa do Lixo recentemen-

3676/2021

te criada. Ambos critica-

O

veto

parcial

ao

Os vereadores aprovaram

legislatura

sequência,

Cenóbia

a concessão do Título de

A Câmara aprovou em

Cidadão para José Carlos

sessão

extraordinária,

Três moradores do Muni-

sobre as dificuldades da

Gonçalves, de autoria da

em primeiro turno, o Pro-

cípio fizeram uso da Tri-

população mais carente

vereadora

jeto

Resolução

buna Livre na sessão

em por comida na mesa e

Jesus (Republicanos), que

3679/2021 que propõe

desta quarta-feira. Van-

o pagamento do boleto vai

encaminhou

Vanessa

votação

de

alteração do Regimento

derlei Lara, membro do

impactar muito a vida das

de

Interno (399/2009), bem

Conselho de Segurança

famílias. Os vereadores

empresário de Guarulhos

como a Emenda à Lei

da Vila Galvão, falou so-

que votaram pela criação

que muito contribui para o

Orgânica 3680/2021 que

bre a questão de segu-

da taxa também foram

crescimento da cidade.

permite a reeleição na

rança pública fazendo um

criticados.

informando

a

de

ram a nova taxa e falaram

tratar-se
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Governo do Estado de SP anuncia investimento
de R$ 80 milhões em Guarulhos
Recursos serão utilizados para pavimentação e recapeamento de 104 vias públicas
Bruno Netto

Na manhã do dia 2 de junho, o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, participou de
cerimônia no Paço Municipal, para anunciar a concessão de uma linha de
crédito de R$ 80 milhões,
que serão investidos na
infraestrutura do município. A solenidade contou
com a presença de 15
vereadores e do presidente do Legislativo, Miguel
Martello (PDT).
De acordo com Martello, o
governador

demonstrou

um comprometimento su-

pelo trabalho e pela sin-

reforçar que nós vamos

recursos

perior ao das gestões an-

tonia e harmonia da Câ-

continuar

da

dos. “O financiamento da

teriores, porque as de-

mara Municipal com a

cidade em vários outros

Desenvolve SP, de R$

mandas da cidade eram

Prefeitura; a Constituição

projetos.”

80 milhões, é focado em

negligenciadas. Guarulhos

determina que os pode-

é vizinha de São Paulo e

res sejam colaborativos,

O prefeito Guti agradeceu

mentação; com esse re-

há muito tempo eu não

independentes e harmô-

aos

pela

curso a gente vai recape-

vejo um governador se-

nicos e por mais que

aprovação do financia-

ar 85 vias aqui na nossa

quer olhar para essa cida-

existam divergências, o

mento

cidade,

de, que tem quase um

fundamental é o interes-

“Quero agradecer a toda

deficiência de cada viá-

milhão de eleitores; essa

se público; os interesses

a Câmara de vereadores,

rio, com a ajuda dos ve-

cidade precisa de carinho,

da cidade, do estado e

porque se eles não apro-

readores, que estão nos

precisa de um governador

do Brasil sempre vêm em

vassem o projeto de fi-

seus bairros fazendo tu-

que venha aqui; e é uma

primeiro lugar”, exaltou.

nanciamento as coisas

do que podem; a gente

honra receber o governa-

“Estamos aqui para cele-

não aconteceriam, então

vai pavimentar 19 vias,

dor”, disse Martello.

brar esse passo impor-

quero agradecer em no-

com um total de 37 mil

tante das obras de infra-

me do presidente Martel-

metros quadrados e o

Garcia agradeceu o traba-

estrutura de Guarulhos,

lo, que pautou e aprovou

recape de 85 vias, na

lho conjunto dos vereado-

fazendo a liberação des-

o projeto.” Além disso, o

extensão de 507 mil me-

res. “Obrigado, Martello,

se financiamento, e para

prefeito explicou onde os

tros quadrados”.

parceiros

serão

recapeamento
vereadores
na

Câmara.

aplica-

e

pavi-

enxergando

a
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Câmara concede Título de Cidadão
Guarulhense para Urubatan Helou
Empresário do ramo de transportes recebeu a homenagem em Sessão Solene
Vera Jursys

Em Sessão Solene reali-

nós, é importantíssimo ter

zada no dia 02 de junho, a

uma empresa igual a es-

Câmara Municipal de Gua-

sa, não só por gerar tanto

rulhos concedeu o Título

emprego, mas pela gran-

Honorífico

deza que a Brasspress

de

Cidadão

Guarulhense para o em-

é”, disse.

presário do setor de transportes Urubatan Helou.

Urubatan Helou fez um
breve histórico da Bras-

Autor da propositura que

spress e falou sobre as

concedeu a honraria, o ex-

atividades da empresa no

vereador Dudu falou que o

município e do transporte

empresário sempre lutou

rodoviário de cargas. De

Agradecendo a homena-

ção de fazer o bem para a

pela categoria e elogiou as

acordo com ele, 98% dos

gem, Helou afirmou: “Eu

cidade, deixo o maior le-

instalações da Brasspress

funcionários que traba-

sou agora guarulhense,

gado da minha vida e da

na região de Cumbica.

lham na unidade de Gua-

não apenas com alegria,

minha obra que são os

“Muito obrigado por ter

rulhos são residentes da

porém, com muito orgu-

meus filhos e os meus

escolhido Guarulhos. Para

cidade.

lho. E aqui, na continua-

negócios.“

Escola do Parlamento promove evento para discutir a
nova lei de licitações e contratos
Karina Yamada

A Câmara de Guarulhos

O objetivo do encontro,

promoveu em 02 de junho,

comandado pelo coorde-

por meio da Escola do

nador de Projetos Estra-

Parlamento,

tégicos

o

evento

do

Legislativo,

“Avanços, Oportunidades

Devanildo

e Desafios na Nova Lei de

propiciar conhecer mais

Licitação”. O encontro foi

detalhes da nova legisla-

realizado no plenário do

ção, a Lei 14.133/2021.

Legislativo e teve como

O texto estabelece nor-

palestrante Ricardo Dan-

mas gerais de licitação e

cer, particularmente aos

mas antigas e a nova lei.

tas, consultor da Forseti

contratação para as ad-

servidores

Câmara

“Há muitos avanços e há

ministrações públicas.

que

nesta

necessidade de que tudo

área, o máximo de infor-

esteja devidamente escla-

Segundo Devanildo Da-

mações neste período de

recido até o próximo ano”,

mião, é importante ofere-

transição entre as nor-

afirmou o gestor.

Tecnologia e Comunica-

Damião,

foi

ção. Também participou
Sérgio

Gromik,

gerente

regional do Sebrae.

da

trabalham
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Câmara retoma trabalho de três Comissões
Especiais de Inquérito
Suspensas durante a fase crítica da pandemia, CEIs foram retomadas em 06 de junho
Vera Jursys

O Legislativo de Guaru-

Karina Soltur (PSD), so-

lhos retomou em 06 de

bre o fornecimento do

junho os prazos para con-

cartão de vacinação em

clusão dos trabalhos de

sistema Braille, para pes-

três Comissões Especiais

soas com deficiência vi-

de Inquérito (CEIs), sus-

sual. Com 30 votos con-

pensas durante a fase

trários,

crítica da pandemia. A

derrubaram o Veto Total

decisão ocorreu durante a

ao

9ª Sessão Ordinária, no

6.096/2017, de autoria

Plenário da Câmara Muni-

de

cipal.

que dispõe sobre a notifi-

os

Projeto
vários

vereadores
de

Lei

vereadores,

cação e implantação de

Rafael João Aviles San-

novembro, foi aprovado

A CEI que apura possíveis

medidas contra a violên-

ches e Vera Lucia No-

em 1ª discussão em 23

irregularidades no recolhi-

cia obstétrica. O Veto

gueira Lucas, de Praça

votos favoráveis.

mento de ITBI realizado

Total do prefeito ao Pro-

Antônio de Mello, rece-

pelos cartórios e repassa-

jeto de Lei 557/2018, de

beu 24 votos favoráveis.

do ao município estará

Janete Rocha Pietá (PT),

sob a presidência da vere-

que

adora Vanessa de Jesus

O

Substitutivo

1.180/2021,

de

ao

PL

Karina

Lei

Soltur (PSD), que institui a

nas escolas municipais

3.424/2019, de Edmilson

Política de Prevenção e

(Republicanos). A CEI que

de Guarulhos o ensino

(Psol), que altera a Lei

Combate ao Câncer de

investigará o serviço de

de noções básicas da Lei

7.470/2016,

fazer

Ovário no Município de

recapeamento na avenida

Maria da Penha foi rejei-

constar o Dia do Livro

Guarulhos foi aprovado

Natália Zarif será presidida

tado, com 29 votos con-

e do Escritor Guarulhen-

em 1ª votação, com 21

pelo

trários.

se e oficializar a Feira do

votos.

vereador

Romildo

torna

obrigatório,

Santos (PSD). E a CEI

O

Projeto

de

para

Livro do Escritor Guaru-

para verificar o aumento

Quatro Projetos de Lei

lhense foi aprovado em

No Grande Expediente foi

do gás praticado pela em-

foram votados durante a

1ª discussão, com 23

deliberado o Requerimen-

presa Comgás será presi-

Ordem do Dia. Aprovado

votos favoráveis. O PL

to de número 1.411/2022,

dida pelo vereador Geral-

em 2ª votação, o Substi-

3.522/2019, de Sandra

de

tutivo nº 01 ao Projeto de

Gileno

que

(PRTB), que solicita infor-

Lei 3.493/2021, de Lamé

altera a Lei Municipal

mações ao Executivo so-

Três vetos foram derruba-

(MDB), que dispõe sobre

7.470/2016, para incluir

bre

dos na Ordem do Dia. Os

denominação oficial para

no Calendário Oficial de

adotados na Secretaria de

vereadores

a atual área sem

no-

Eventos do Município o

Educação, nos casos de

do Celestino (PSC).

rejeitaram,

(Patriota),

Welliton

os

Bezerra

procedimentos

com 26 votos contrários, o

menclatura

oficial, loca-

Dia das Pessoas com

denúncias

de

violência

Veto Total ao Projeto de

lizada no Jardim City, na

Paralisia Cerebral, a ser

sexual contra crianças e

Lei 2.419, da vereadora

esquina entre as Ruas

realizado no dia 07 de

adolescentes.
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Taxa do Lixo voltou a ser tema de debate
em sessão de 08 de junho
Vereadores e munícipes se manifestaram sobre a cobrança
Karina Yamada

A discussão sobre a instituição da Taxa do Lixo,
que começou a ser cobrada no dia 28 de maio, e a
possibilidade de sua revogação, foi o principal tema
debatido entre os vereadores durante a sessão de
08 de junho.
Após intensas manifestações, a sessão acabou
sendo encerrada sem que
a pauta fosse votada no
Plenário da Câmara Municipal. A sessão também
teve a presença de manifestantes, que ocuparam
as galerias do Plenário

son (PSOL) falou sobre

nicipal de Esportes. Ele

puderam

defendendo a revogação

um muro que a Prefeitura

disse que o esporte local

carteira assinada”, disse.

da Taxa do Lixo.

está erguendo na calça-

está pedindo socorro e

Ela descreveu os pontos

da do Adamastor e da

precisa da ajuda dos ve-

contrários na Medida e

Durante o Pequeno Expe-

taxa do lixo; e, Jorginho

readores.

pediu que a Câmara mani-

diente,

vereadores

Mota (Agir), sobre a vota-

inscritos previamente fala-

ção no Judiciário do rol

Cristiane Batista Gomes

MP, em nome de Guaru-

ram sobre assuntos diver-

taxativo dos convênios

D’Angelo falou sobre a lei

lhos.

médicos.

da

seis

sos por cinco minutos.

trabalhar

com

feste a contrariedade à

aprendizagem,

que

pode sofrer um enorme

O conselheiro gestor do

retrocesso com a edição

Hospital

Pietá (PT), que falou sobre

da

Provisória

Valderez Ferreira da Cos-

a fome e a taxa do lixo;

Três munícipes utiliza-

1.116 que, segundo ela,

ta, falou sobre a taxa do

Mauricio Brinquinho (PT)

ram a Tribuna Livre. O

não incentiva a contrata-

lixo. Para ele, ao aprovar a

falou sobre a taxa do lixo e

professor de Educação

ção de aprendizes e retira

cobrança, os vereadores

a possível greve dos moto-

Física, Rogério Francisco

a aplicação de multas às

viraram as costas para a

ristas de ônibus; Lucas

Marques denunciou su-

empresas que não cum-

população, sobretudo du-

Sanches e Marcia Tas-

postas irregularidades no

prirem as cotas. “Essa lei

rante a pandemia. Ele pe-

chetti, ambos do PP, fala-

chamamento público 02

(10.097/2000) mudou a

diu a revogação imediata

ram da taxa do lixo; Edmil-

feito pela Secretaria Mu-

vida de muitos jovens que

da taxa.

Fizeram uso da palavra os
vereadores: Janete Rocha

TRIBUNA LIVRE

Medida

dos

Pimentas,
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Informativo Câmara - Edição nº 18 // Junho de 2022

CTPP de Meio Ambiente faz visita
técnica em laboratório da Sabesp
Especialistas mostraram como são os procedimentos para análise de qualidade da água
Nico Rodrigues

A Câmara Temática de

laboratório é uma refe-

Pesquisas e Proposições

rência nacional e possui

(CTPP) de Meio Ambiente

certificação do Inmetro

realizou uma visita técnica

(Instituto

ao laboratório de qualida-

Metrologia, Qualidade e

de de água da Sabesp

Tecnologia). Amostras de

(Companhia

Sanea-

todo o estado de São

mento Básico do Estado

Paulo chegam para se-

de São Paulo), chamado

rem avaliadas no TOQ,

de TOQ, na manhã do dia

uma vez que ele dispõe

07 de junho.

de equipamentos mais

de

modernos

Nacional

que

de

outros

Acompanhados de técni-

laboratórios da Sabesp e

várias etapas até chegar

nados aos laboratórios”,

cos e especialistas da Sa-

tem capacidade de fazer

no teste de paladar e ol-

disse.

besp,

da

análises mais complexas.

fato para garantir essa

CTPP conheceram o pro-

O local é dividido em:

qualidade.”

cesso de análise da quali-

laboratório de materiais

dade da água fornecida

de tratamento e preparo

Devanildo Damião, coor-

das durante a visita serão

pela empresa, da água

de reagentes, laboratório

denador de projetos es-

analisadas e complemen-

bruta captada e dos pro-

de inorgânica, laboratório

tratégicos

Câmara,

tarão o relatório anterior.

dutos utilizados no trata-

de orgânica e laboratório

afirmou que uma das in-

“Os laboratórios necessi-

mento da água.

de microbiologia.

tenções da CTPP é obter

tam ser acreditados. Aqui,

informações qualificadas

há acreditação da ISO,

A visita foi guiada e orien-

Samuel Camargo Neto,

para a população, por

que é um organismo inter-

tada pelas supervisoras

analista de gestão da

isso a visita técnica. “Foi

nacional, com a norma

Ligia Marino, Danielle Poli-

Sabesp em Guarulhos,

desenhado todo um pro-

17025. Nós presenciamos

dorio e Maísa Hebens-

explicou que o TOQ é o

jeto para fazer o acompa-

todos os processos que

chus,

laboratório

da

nhamento da qualidade

são realizados: processos

Wanderley Germine. Os

empresa. “São feitas vá-

da água da Sabesp. Com

físicos, químicos, orgâni-

funcionários da empresa

rias análises aqui para

base nisso, fizemos a

cos e inorgânicos. Então,

mostraram como funcio-

poder garantir a qualida-

primeira visita e observa-

nos dá segurança de qua-

nam todos os procedimen-

de da água. Primeira-

mos os processos relaci-

lidade e de como a Sa-

tos do laboratório, as ins-

mente, é feita uma recep-

onados com a produção

besp

talações e os instrumentos

ção dessa água e tem

da água. Elaboramos um

equipamentos modernos,

utilizados.

todo um critério para ca-

relatório técnico que está

profissionais

talogar e deixá-la em

disponível

todos.

capacitados. Isso dá segu-

Os técnicos da Sabesp

uma

lógica.

Agora, viemos aqui para

rança para a população de

também explicaram que o

Depois disso, passa por

ver os processos relacio-

Guarulhos”, ressaltou.

os

além

membros

do

biólogo

central

sequência

Segundo o coordenador,
todas as informações obti-

da

para

tem

preocupação,
técnicos

e
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Câmara inaugura posto de atendimento
da Sabesp em sua sede
O local é aberto a toda a população e funciona todas as quartas-feiras, das 9 às 16 horas
Divulgação

A Sabesp - Companhia de

normal, não vai necessi-

Saneamento

tar

Básico

do

do

agendamento;

Estado de São Paulo inau-

qualquer

gurou um posto de atendi-

chegar e trazer suas soli-

mento dentro da Câmara

citações, desde uma reli-

Municipal no dia 15 de

gação de água até uma

junho. Inicialmente, o local

pergunta em relação ao

vai funcionar somente às

valor da conta, alguma

quartas-feiras, das 9 da

solicitação de transferên-

manhã, às quatro da tarde.

cia de titularidade; se

O gerente regional da Sa-

houver necessidade, se

parcelamento e renegoci-

de serviços oferecidos à

besp, Valdemir de Freitas

houver

a

ação de dívida; mudança

população.

ressaltou

importância

gente entender, em con-

de titularidade; alteração

dessa parceria com o Le-

junto com a presidência

de cadastro de imóvel;

“A gente tem esse proces-

gislativo.

da Câmara, a necessida-

alteração de vencimento;

so em relação à Sabesp,

de de colocar mais dias,

solicitação de ligação de

já estamos com um posto

“A ideia de criar um ponto

a gente vai expandindo

água; e solicitação de

de atendimento, que pode

de atendimento aqui na

aos poucos, tendo fluxo,

ligação de esgoto. Se-

vir a ser compartilhado

Câmara é para facilitar,

acredito que isso é natu-

gundo o coordenador de

com outras prestadoras de

pois as pessoas sempre

ral e a gente pode avan-

projetos estratégicos da

serviços, tudo isso pra

visitam

çar”, explicou Freitas.

Câmara, Devanildo Da-

facilitar; como aqui é uma

a

os

vereadores,

pessoa

demanda

pode

e

procuram demandas espe-

mião, o Legislativo pre-

casa de grande represen-

cíficas e na quarta-feira o

Entre os serviços dispo-

tende

tatividade, esse processo

atendimento será pleno,

níveis à população estão:

com outras concessioná-

será

como em uma agência

segunda via de conta;

rias e ampliar o número

Damião.

firmar

parcerias

facilitado”,

afirmou

CTTP Meio Ambiente divulga pesquisa sobre a água
A Câmara Temática de

ratório de qualidade de

Em relação ao consumo,

em toda Região Metropoli-

Pesquisas e Proposições

água, e no dia 11 de

cerca de 70% da água de

tana

de Meio Ambiente realizou

maio, à Estação de Tra-

Guarulhos é proveniente

lo. Atualmente, são trata-

uma pesquisa sobre a

tamento de Água (ETA)

do Sistema Cantareira,

dos mais de 119 mil litros

qualidade da água ofereci-

do Guaraú, pertencente

25% é do Alto Tietê e 5%

de água por segundo. Es-

da no município. A equipe

ao Sistema Cantareira da

é da ETA Cabuçu. A

sa área preservada tem

realizou análise de dados,

Sabesp (Companhia de

água

ETA

44 mil hectares, o equiva-

além de visitas técnicas,

Saneamento Básico do

Guaraú abastece cerca

lente a quase 200 parques

no dia 7 de junho, ao labo-

Estado de São Paulo).

de 8 milhões de pessoas

do Ibirapuera.

tratada

na

de

São

Pau-
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Secretaria da Saúde abre ciclo de audiências
públicas que discutem a LDO
Pasta apresentou uma previsão orçamentária de R$ 1.2 bi para o próximo ano
Nico Rodrigues

Em 13 de junho, a Secre-

com

taria da Saúde abriu o ci-

montante, 80% é prove-

clo de audiências públicas

niente do tesouro munici-

que debatem a Lei de Di-

pal e 20% de recursos

retrizes

Orçamentárias

vinculados. Em relação

(LDO) de 2023. Silvio Car-

às despesas, a previsão

doso do Prado Júnior, se-

é que 43,57% do total de

cretário-adjunto da Saúde,

recursos seja destinado

e o diretor financeiro Won-

para pessoal e encargos,

derson Moreno apresenta-

56,15% para outras des-

ram os dados da Pasta.

pesas correntes e 0,28%

a

saúde.

Desse

para investimentos.
A Prefeitura estima um
orçamento

de

to da gestão do Sistema

complexidade;

qualifica-

Único de Saúde; fortaleci-

ção das ações em vigilân-

R$

O orçamento é direciona-

mento da atenção primá-

cia em saúde e fortaleci-

1.223.269.550,00 para o

do para cinco principais

ria; ampliação do atendi-

mento das ações de as-

ano de 2023 em gastos

programas: fortalecimen-

mento de média e alta

sistência farmacêutica.

Secretaria Municipal da Fazenda apresenta
metas para 2023
Previsão de arrecadação é de aproximadamente R$ 5,6 bilhões
Durante audiência pública

total prevista para o pró-

realizada no plenário da

ximo ano é de R$ 5,611

Câmara em 13 de junho, a

bilhões, sendo R$ 3,345

Secretaria

Municipal

da

bilhões de transferências

apresentou

a

correntes e R$ 1,846 bi-

estimativa de receitas, a

lhões de impostos, taxas

previsão de despesas e as

e contribuições de me-

metas fiscais para o próxi-

lhoria. O valor previsto

mo ano.

para as despesas totais

Fazenda

Nico Rodrigues

em 2023 empata com a
De acordo com os dados

receita total, devendo ser

apresentados por Guilher-

destinados a pessoal e

da líquida do município

entre as receitas e despe-

me Costa Moreira, chefe

encargos sociais o mon-

deverá ser de R$ 2,666

sas, está com previsão

de Divisão de Planejamen-

tante de R$ 2,399 bi-

bilhões e o resultado pri-

negativa de R$ 105 mi-

to Financeiro, a receita

lhões. A dívida consolida-

mário, que é a diferença

lhões.
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Câmara Municipal apresenta dados de seu
orçamento de 2023
Pasta apresentou uma previsão orçamentária de R$ 1.2 bi para o próximo ano
Nico Rodrigues

A Câmara Municipal apre-

Kinjo, diretora executiva

sentou sua previsão orça-

de Assuntos Financeiros.

mentária para o próximo
ano em audiência pública

Ao iniciar a apresenta-

para debater o projeto de

ção, Priscila Kinjo lem-

Lei 1171/2022, que trata

brou que o Legislativo

da Lei de Diretrizes Orça-

tem direito a 4,5% das

mentárias (LDO) de 2023.

receitas tributárias arre-

O evento, realizado em 14

cadadas.

de junho, foi presidido pelo
vereador Geraldo Celesti-

A Câmara Municipal tem

no (PSC) e contou com a

uma previsão orçamentá-

deve ser destinado para

ros; 9% obras e instala-

participação de Roberto

ria de aproximadamente

folha de pagamento e

ções; 3% equipamentos e

Trota, gestor de Planeja-

R$ 158 milhões para o

exonerações; 16% para

material permanente; 3%

mento Estratégico de Fi-

próximo

encargos

material de consumo e

nanças, e Priscila Naomi

montante, cerca de 57%

ano.

Desse

e

benefícios;

14% serviços de tercei-

1% demais despesas.

Secretaria de Governo encerra série de
audiências públicas sobre LDO
Pasta apresentou dados orçamentários de outros órgãos da Prefeitura
A Secretaria de Governo

No início da explanação,

apresentou

orça-

o secretário lembrou que

mentários na última audi-

o objetivo da LDO é ori-

ência pública da Lei de

entar a elaboração da Lei

Diretrizes

Orçamentárias

Orçamentária e que ela

(LDO), em 15 de junho.

estima a receita, fixa a

Além da previsão de orça-

despesa, além de indicar

mento de sua Pasta, o

as metas que a Adminis-

secretário Edmilson Sarlo

tração quer alcançar no

fez a exposição de outros

próximo ano.

dados

Nico Rodrigues

órgãos do Executivo, exceto das secretarias de

“Nós temos 79 progra-

tivo comum, mensurado

problema ou ao atendi-

Educação, da Saúde e da

mas que articulam um

por indicadores estabele-

mento de uma necessida-

Fazenda,

conjunto de ações que

cidos no plano plurianual,

de ou demanda da socie-

concorrem para um obje-

visando à solução de um

dade”, afirmou Edmilson.

que

tiveram

apresentações próprias.
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Vereadores avaliam vetos da Prefeitura
Um Veto Total foi rejeitado e um Veto Parcial foi mantido em sessão de 15 de junho
Karina Yamada

Em Sessão realizada no

maior sintonia entre os

Plenário da Câmara Muni-

parlamentares para que

cipal em 15 de junho, os

o fluxo de trabalho nas

vereadores

sessões seja mais pro-

derrubaram,

com 19 votos contrários, o

dutivo.

Veto Total ao Projeto de
Lei 5.110/2017, de Janete

Também houve debates

Rocha Pietá (PT), que dis-

políticos envolvendo crí-

põe sobre a obrigatorieda-

ticas a atual gestão da

de da presença de vigilan-

Prefeitura, por parte do

te do sexo feminino nos

Prefeito Guti (PSD), bem

estabelecimentos financei-

como ataques às ges-

ros do município. A verea-

tões anteriores, lideradas

de recapeamento na ave-

Zarif foram realizadas as

dora afirmou que a iniciati-

por ex-prefeitos petistas.

nida Natália Zarif será

seguintes

presidida pelo vereador

Romildo

Romildo Santos (PSD). E

Americano

a CEI para verificar o au-

Vanessa

de

Jesus

mento do gás praticado

(Republicanos),

Danilo

Os parlamentares fize-

pela

(DC),

Outro Veto, esse Parcial,

ram a indicação de todos

será presidida pelo vere-

(PSDB), Geraldo Celestino

ao

Lei

os membros que devem

ador Geraldo Celestino

(PSC),

784/2021, de Vanessa de

compor as três Comis-

(PSC).

(Patriota), Luis da Sede

Jesus (Republicanos), que

sões Especiais de Inqué-

cria o Sistema Municipal

rito (CEIs) em andamen-

Para a CEI do ITBI dos

(PP), Danilo Gomes (DC)

de Geração de Emprego e

to no Legislativo. O pró-

Cartórios foram feitas as

e

Renda para a mulher em

ximo passo é a reunião

seguintes

(PT).

situação de violência foi

dos membros das Co-

Leandro Dourado (PDT),

mantido, com 22 votos a 6.

missões para a escolha

Vanessa

de

Jesus

E a CEI da Comgás rece-

A autora da proposta afir-

do relator.

(Republicanos),

Gilvan

beu as seguintes indica-

Passos

Thiago

ções: Karina Soltur (PSD),

va pode evitar o assédio
que as mulheres sofrem

Comissões

nos bancos quando são

de Inquérito

Especiais

revistadas por homens.

mou

Projeto

que

de

entendeu

os

empresa

Comgás

(PSD),

indicações:

(PSD),

indicações:
(PSD),

Ticiano

(Cidadania),

Geleia

Protetor

Sérgio

Magnum

Lucas

Maurício

Sanches
Brinquinho

apontamentos do Executi-

A CEI que apura possí-

Surfista (PRTB), Maurício

Lauri Rocha (PSD), Carol

vo e pediu aos parlamen-

veis irregularidades no

Brinquinho (PT), Danilo

Ribeiro

tares que votassem favo-

recolhimento

Gomes

Ticiano

Magnum (Patriota), Maurí-

ráveis ao Veto.

realizado pelos cartórios

Americano

(Cidadania),

cio Brinquinho (PT), Car-

e repassado ao municí-

Carol

Ainda na Sessão, diversos

pio estará sob a presi-

Geraldo Celestino (PSC),

(Republicanos),

vereadores usaram a Tri-

dência da vereadora Va-

Sandra Gileno (Patriota)

Americano

buna para falar sobre a

nessa

e Márcia Taschetti (PP).

Danilo Gomes (DC), Carol

Taxa do Lixo, enquanto

(Republicanos). A CEI

outros apelaram por uma

que investigará o serviço

de

de

ITBI

Jesus

(DC),
Ribeiro

(PSDB),

(PSDB),

linda

Sérgio

Tinôco
Ticiano

(Cidadania),

Ribeiro (PSDB), e Lucas
Para a CEI da Av Natália

Sanches (PP).
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CEE que analisa irregularidades no
Internacional Shopping realiza diligência
Vereadores constataram problemas na parte interna e externa do empreendimento
Bruno Netto

Em 13 de junho, a Comis-

gas para estacionamen-

são Especial de Estudos

to de gestantes e de

(CEE) que analisa irregu-

idosos. Verificamos tam-

laridades no Internacional

bém que os corredores

Shopping

internos do empreendi-

realizou

uma

mento têm um número

diligência no local.

de quiosques maior do
O presidente da CEE, ve-

que previa o projeto ori-

reador Edmilson (PSOL)

ginal”. Além dos possí-

explicou:

“Conseguimos

veis problemas com as

constatar que, de fato,

rotas de fuga, os parla-

existe um processo de

mentares também anali-

próximas

providências.

pouco tempo. Queremos

ampliação de vagas de

saram o espaço destina-

“Primeiro, vamos convo-

saber por que se renovou

estacionamento.

Essas

do aos fios de alta ten-

car os secretários de De-

o AVCB, tendo essas obs-

vagas, pelo menos na saí-

são, que estão na parte

senvolvimento Urbano e

truções, e se elas foram

da de uma das lojas, estão

de dentro do empreendi-

Meio Ambiente. Vamos

verificadas pelo responsá-

avançando no que antes

mento.

expedir ofícios para saber

vel que esteve aqui no

detalhes sobre o Auto de

momento da vistoria. Em

culação de pessoas. Além

Após a diligência, que

Vistoria

breve,

disso, uma das saídas do

teve a participação de

Bombeiros, o AVCB, que,

chamar

shopping está totalmente

diversos

vereadores,

segundo os empreende-

pelo

obstruída com novas va-

Edmilson falou sobre as

dores, foi renovado há

para que seja ouvido”.

era uma calçada para cir-

do

Corpo

de

também
o

vamos

responsável

empreendimento,

Proibição de bebidas alcoólicas em parques municipais
tem parecer favorável
A Comissão Técnica de

alcoólicas nos parques

Forte e Sergio Magnum

méstica

Defesa dos Direitos Huma-

municipais e praças e

(Patriota), secretário da

para explicar que a atribui-

nos, Cidadania, Habitação,

dá outras providências,

Comissão e presente à

ção para realização do

Assistência Social e Igual-

de autoria do vereador

reunião, decidiram enviar

cadastro é do Ministério

dade Racial da Câmara de

Wesley

Forte

um memorando à verea-

Público. O cadastro foi

Guarulhos reuniu-se remo-

(PSB), que preside a

dora Karina Soltur (PSD)

instituído pela Resolução

tamente no dia 15 de ju-

Comissão.

informando sobre o PL

135/16 do Conselho Naci-

1453/2021,

onal do Ministério Público,

Casa

nho e decidiu pelo parecer

de

que

autoria

favorável no PL 697/22

Ainda no mesmo encon-

dela,

sobre a proibição de ven-

tro da comissão, os ve-

“Criação

da e consumo de bebidas

readores Wesley Casa

único de violência do-

do

propõe

em

Guarulhos”

a

tendo por fundamento o

Cadastro

artigo 26 da Lei Maria da
Penha.
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Comissão de Meio Ambiente realiza diligência
na ETE do aeroporto
Vereadores averiguaram obras voltadas a diminuir o barulho do maquinário
Bruno Netto

A Comissão Permanente

atenuadores de ruídos,

de Meio Ambiente realizou

entre eles, cerca de 50

uma diligência ao Aeropor-

baffles

to Internacional de Guaru-

são painéis suspensos

lhos em 23 de junho. O

utilizados para quebrar a

objetivo da visita foi verifi-

propagação do som.

acústicos,

que

car as obras realizadas na
estação de tratamento de

O presidente da Comis-

esgoto (ETE), voltadas à

são, Edmilson (PSOL),

diminuição do nível de

comentou

ruído emitido pelo maqui-

das obras. “Essas placas

nário, que tem incomoda-

que foram colocadas lá,

Edmilson disse que mo-

voltar a conversar com a

do moradores do Parque

a meu ver, não diminuí-

radores do Parque Cecap

comunidade para que pos-

Cecap desde o ano passa-

ram os ruídos de forma

entraram em contato com

samos tomar uma decisão

do.

drástica.

ele para relatar que o

sobre o que fazer. O que

barulho

“Só

nós queremos é que o

também

o

resultado

Eles

fizeram

isolamento

continua.

Conforme explicaram os

acústico em uma das

teremos um parecer con-

povo do Parque Cecap

engenheiros e funcioná-

portas, mas a outra porta

clusivo

depois

ter

volte a conseguir dormir,

rios da manutenção da

não tem o isolamento,

acesso

aos

relatórios,

de forma tranquila, sem

ETE, na casa de máqui-

apenas colocaram um

que já foram solicitados

esse

nas

material mais resistente”.

pela Comissão. Vamos

pontuou o vereador.

foram

instalados

de

barulho

irritante”,

Comissão da Mulher analisa proposta de aplicativo para
vítimas de violência doméstica
A Comissão de Defesa

criar na cidade um apli-

dos Direitos da Mulher

cativo

se reuniu de maneira

Mulher”, voltado a víti-

Para a implantação do

virtual em 20 de junho

mas de violência domés-

aplicativo e o cumprimen-

A medida recebeu parecer

chamado

Guarda Civil Municipal.

“SOS

tra a mulher à Patrulha
Maria da Penha.

para analisar uma pro-

tica. De acordo com o

to da lei, a Prefeitura po-

favorável da Comissão da

positura de autoria da ve-

texto do projeto, a mu-

derá

convênios,

Mulher e, após ser anali-

readora Marcia Taschetti

lher que se sentir amea-

contratos e termos de

sada por todas as Comis-

(PP).

çada poderá, por meio

cooperação com diferen-

sões

firmar

pertinentes,

será

do aplicativo, enviar noti-

tes órgãos e entidades,

submetida a duas vota-

O Substitutivo n.º 1 ao PL

ficação à central de aten-

sobretudo como forma de

ções em plenário. Se for

2249/2021 autoriza o Po-

dimento, que irá direcio-

levar denúncias relativas

aprovada pelos vereado-

der Executivo Municipal a

nar

a casos de violência con-

res, a propositura depen-

as

ocorrências

à
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Comissão da Criança e conselheiros tutelares
avançam em reivindicações junto ao Executivo
Reunião debate avanços conquistados em negociações com a Prefeitura
Karina Yamada

Em reunião ordinária reali-

zar a lei que rege estes

zada em 27 de junho, os

profissionais no Municí-

vereadores Welliton Be-

pio. O reajuste de 405

zerra (PRTB) e Carlinda

para 805 reais do vale-

Tinoco (Republicanos) da

refeição, pago a partir

Comissão Permanente de

deste mês, foi a boa

Defesa da Criança, do

notícia do dia.

Adolescente e da Juventude, receberam uma comis-

“Tivemos

também

são de conselheiras tutela-

compromisso do Execu-

Welliton Bezerra, presi-

lheiros, na verdade, pede

res. O encontro discutiu a

tivo de que um novo

dente da Comissão. “Este

dois equipamentos, mas a

situação da série de reivin-

Conselho Tutelar será

projeto deverá ser execu-

prefeitura alega que o or-

dicações que o grupo tem

implantado

região

tado em 2023. O conjunto

çamento por enquanto não

feito no sentido de atuali-

dos Pimentas”, informou

de propostas dos conse-

permite.”

na

o

Estudantes da Unifesp expõem carências em Educação
de Jovens e Adultos no Pimentas
Nico Rodrigues

A reunião de 29 de junho

ro dos Pimentas com os

da Comissão Permanente

cursos fundamental ou

de

médio

Educação,

Cultura,

incompletos.

Esporte, Lazer e Turismo

Identificaram

carências

da Câmara de Guarulhos,

do ponto de vista peda-

dos vereadores Lauri Ro-

gógico, esportivo e cul-

cha (PSD), Dr. Láercio

tural e esperam da Pre-

Sandes (União Brasil) e

feitura a formulação de

Wesley Casa Forte (PSB),

políticas

recebeu a visita de alunos

garantam o acesso e a

do curso de Pedagogia da

permanência

Unifesp.

Acompanhados

pessoas nos cursos de

da professora Mariângela

Educação de Jovens e

ao lado dos colegas vere-

melhorem este importante

Grassiano, Gustavo Von

Adultos-EJA.

adores, a exercer seu

serviço podem ser implan-

papel

públicas

que

destas

Mann da Silva e Maria

parlamentar

tadas por meio de proje-

Silva

Lauri Rocha, que presi-

junto ao Executivo, con-

tos de Lei apresentados

apresentaram o resultado

de a comissão, elogiou

versando sobre o assunto

nesta Casa ou por repre-

de uma pesquisa com mo-

a iniciativa dos estudan-

também com o secretário

sentações junto à própria

radores da região do bair-

tes e se comprometeu,

de Educação. “Ações que

Secretaria”, concluiu.

Isabel

Vieira

da

de
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Vereadores aprovaram oito projetos em sessão
de 20 de junho
Três propostas de autoria parlamentar passaram pela segunda discussão
Nico Rodrigues

Na sessão de 20 de junho,

- PL nº 3424/2019, que

os vereadores aprovaram

faz constar o Dia do Livro

dois projetos de Lei de

e do Escritor Guarulhen-

autoria do Executivo: o PL

se e oficializa a Feira do

nº 232/2022 sobre o Fun-

Livro do Escritor Guaru-

do do Zoológico Municipal

lhense - FLEG, do verea-

de

dor Edmilson (PSOL);

Guarulhos

-

FUN-

DOZOO e o 234/2022, que
cria o Conselho Municipal

- PL nº 3522/2019, que

da Juventude – CMJ e o

inclui no Calendário Ofici-

Fundo Municipal da Juven-

al de Eventos do Municí-

tude – FMJ, além de revo-

pio o Dia Municipal das

gar a Lei n° 7.425/2015.

Pessoas com Paralisia

- PL nº 1180/2021, sobre

Guarulhos, da vereadora

De

Cerebral no dia 7 de no-

Política de Prevenção e

Karina Soltur (PSD). Es-

foram aprovados em defi-

autoria

parlamentar,

vembro,

Combate ao Câncer de

tes três projetos seguiram

nitivo três projetos:

Sandra Gileno (Patriota);

Ovário no Município de

para sanção do prefeito.

da

vereadora

Vereadores aprovam criação do Conselho Municipal
de Direitos Humanos
Outros cinco projetos foram aprovados em segunda discussão em 22 de junho
Seis projetos de Lei com

ção e às atribuições do

dispositivo

Lei

veis para melhoria do sis-

parecer

Comissões

Conselho Municipal de

7637/2018, dispondo so-

tema viário; PL 1091/2021

Permanentes

Defesa dos Direitos Hu-

bre o Fundo do Zoológico

(Welliton Bezerra, PRTB),

foram discutidos e aprova-

manos. A proposta retor-

Municipal; PL 234/2022

que veda a nomeação pa-

dos na Ordem do Dia da

na para a Ordem do Dia

(Prefeitura), que cria o

ra cargos em comissão de

Sessão Ordinária da Câ-

da próxima Sessão em

Conselho Municipal da

pessoas que tenham sido

mara de Guarulhos desta

votação final.

Juventude, institui o Fun-

condenadas por violência,

do Municipal da Juventu-

abuso ou exploração de

de

Lei

menores; e PL 1287/2021

PL

(Márcia

das

Técnicas

quarta-feira (22), na sede
do Legislativo. Foi o caso

Na

da

PLs

aprovados cinco projetos

7425/2015;

1333/2020 e 3738/2021,

em segunda discussão e

5524/2017 (Dr. Laércio

que

de Lamé (MDB) e da Pre-

votação e que agora se-

Sandes,

Brasil),

7470/2016, indicando o 16

feitura, que altera dispositi-

guem para sanção do

que institui o Fundo Muni-

de abril como Dia Munici-

vos da Lei 7243/2014, no

prefeito:

232/2022

cipal para Desapropria-

pal de Combate ao Câncer

que concerne à composi-

(Prefeitura), que altera

ções, destinado aos imó-

de Laringe.

fusão

dos

sequência,

PL

foram

e

da

revoga

União

a

Taschetti,
altera

a

PP),
Lei
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Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada
em 29 de junho
Pasta apresentou uma previsão orçamentária de R$ 1.2 bi para o próximo ano
Karina Yamada

Com 24 votos favoráveis e

na votação. Edmilson leu

oito abstenções, a Câmara

trecho do anexo 2 da Lei

Municipal

de

Guarulhos

que aponta a estimativa

o

projeto

de receita proveniente da

aprovou

1171/2022 que estabelece

Taxa do Lixo.

as Diretrizes Orçamentárias para o exercício finan-

Os vereadores delibera-

ceiro de 2023. O texto da

ram, também em extraor-

LDO, de autoria da Prefei-

dinária, o PL 1825/2022

tura, foi votado em ses-

que autoriza o Poder

sões

extraordinárias

Executivo

tarde

desta

na

a

contratar

quarta-feira

financiamento junto ao

O projeto recebeu crítica

são de arrecadação para

(29) e recebeu críticas

Banco Nacional de De-

de vários vereadores que

2023 fica perto de R$ 6

apenas do vereador Edmil-

senvolvimento Econômi-

consideram desnecessá-

bilhões. Foram 23 votos

son (PSOL), um dos parla-

co e Social – BNDES, no

ria a contratação de em-

favoráveis, cinco contrá-

mentares que se absteve

valor de R$ 50 milhões.

préstimos, já que a previ-

rios e duas abstenções.

Legislativo recebe representantes da OAB
durante Sessão
Tribuna teve fala do presidente da Comissão da Diversidade Sexual, Dr. Arthur Camilo
Representantes da Ordem

zou a Tribuna para fazer

dos Advogados do Brasil,

uma fala em menção ao

subseção Guarulhos, fo-

Dia Internacional do Or-

ram recebidos pelos vere-

gulho LGBTQIA+, cele-

adores no Plenário da Câ-

brado em 28 de junho.

Nico Rodrigues

mara Municipal durante a
Sessão realizada no dia

Em seu pronunciamento,

29 de junho.

o Dr. Camilo disse que a
OAB Guarulhos agrade-

O presidente da Comis-

cia a Câmara por conta

são de Diversidade Sexual

da bandeira que foi colo-

e de Gênero da Ordem

cada na entrada principal

prática

dura-

guarulhenses têm peso na

dos Advogados do Brasil

do prédio. “O respeito à

doura e promovida por

construção de uma socie-

(OAB) Guarulhos, Dr. Ar-

diversidade sexual e de

toda a sociedade. As fa-

dade mais justa que res-

thur de Souza Camilo, utili-

gênero deve ser uma

las

peita a todos.”

dos

contínua,

parlamentares
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Ricardo Trípoli recebe Título de Cidadão
Guarulhense em sessão solene
Homenagem foi feita pelo vereador Geleia Protetor
Vera Jursys

federal

momento mais importan-

Ricardo Tripoli, do PSDB,

te para o meu mandato.

recebeu o Título Honorífi-

Tenho oportunidade de

co de Cidadão Guarulhen-

entregar esse Título de

se no dia 24 de junho em

Cidadão ao homem que

Sessão Solene presidida

dedicou sua vida política

pelo vereador Geleia Pro-

mantendo valores e prin-

tetor, também do PSDB,

cípios íntegros. Só tive

no Plenário da Câmara.

sucesso para chegar a

Geleia é autor da proposi-

esse mandato por conta

tura e afilhado político do

do doutor Ricardo Tripo-

homenageado. “Esse é o

li”, declarou Geleia.

O

ex-deputado

Solenidade encerra a 16ª edição do Selo Ambiental
Em parceria da Câmara

Edmilson afirmou que o

Municipal com a Prefeitu-

Selo Ambiental não é

ra , a solenidade da 16ª

voltado apenas para am-

edição do Selo Ambiental

bientalistas, professores,

de Guarulhos foi realizada,

técnicos ou para a classe

na noite de quinta-feira

política. “É um evento

(30), no Centro Universitá-

que envolve a cidade,

rio Eniac. Comemorando

para a gente parar, pelo

vinte anos de criação do

menos um ou dois dias, e

Selo, o evento contou com

refletir sobre o que temos

a participação do vereador

feito pelo meio ambiente

Edmilson (PSOL), presi-

em Guarulhos”, ressal-

dente da Comissão de

tou.

Meio Ambiente, de Luiza

deu para a gente ver e

realização do evento por

expor para a cidade mui-

conta do isolamento social

Cordeiro, ex-vereadora e

Luiza

ex-

tas iniciativas de susten-

ocasionado pela pandemia

idealizadora do Selo Ambi-

vereadora e criadora do

tabilidade extremamente

do coronavírus.

"Isso é

ental, do secretário de

projeto que originou o

importantes.”

importante

que

Meio

Selo

Ambiente

Abdo

Cordeiro,

Karina Yamada

Ambiental,

disse

para

a

gente possa sempre conti-

Mazloum, do vice-prefeito

desejar que essa iniciati-

O

Abdo

nuar lutando pela susten-

Jesus Roque de Freitas,

va possa, um dia, ser

Mazloum destacou que a

tabilidade e pelo meio am-

do vereador Thiago Surfis-

feita também a nível es-

16ª edição do Selo Ambi-

biente. O resultado é posi-

ta (PSD), que já foi secre-

tadual e nacional. “Ao

ental foi promovida de-

tivo e não devemos parar”,

tário de Meio Ambiente.

longo desses vinte anos,

pois de dois anos sem

ressaltou.

secretário

