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INFORMATIVO CÂMARA
Notícias da Câmara Municipal de Guarulhos

Bruno Netto

Câmara aprova contas da Prefeitura
referentes a 2017
Votação foi realizada na Sessão Extraordinária do dia 25 de agosto. Veja também outros projetos aprovados ao
longo do mês. Pág. 14
Nico Rodrigues
Vera Jursys

Ainda nesta edição:
•Lago da Vila Galvão sofre com

assoreamento e vereadores
cobram manutenção. Pág. 15
•Comissões

da Câmara têm
mudanças de horários. Pág. 02
•Trabalhadores

Vereadores questionam Fazenda Municipal por
travamento de processos sobre IPTU. Pág. 16

da Proguaru
lutam por referendo sobre o
destino da empresa. Pág. 11
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Comissões da Câmara têm mudanças de
data e horários
Durante a Sessão Extraor-

do Adolescente e da Ju-

dinária realizada no dia 11

ventude,

de agosto, foram anuncia-

Welliton Bezerra (PTC),

das algumas mudanças

com Jorginho Mota (PTC)

nas reuniões de comis-

como secretário e Carlin-

sões da Câmara:

da Tinôco (Republicanos)

presidida

Nico Rodrigues

por

como membro, passa a
- A Procuradoria Especial

se reunir agora presenci-

da Mulher, que conta com

almente, sempre às se-

a vereadora Carlinda Ti-

gundas-feiras, às 13h.

noco (Republicanos) como Procuradora Especial

- A Comissão de Defesa

e com Vanessa de Jesus

do Meio Ambiente, presi-

(Republicanos), Carol Ri-

dida pelo vereador Edmil-

beiro (PSDB) e Janete

son (PSOL) e que conta

Pietá (PT) como Procura-

com

doras Adjuntas, passa a

(PSDB) como secretário

ter encontros às segundas

e com

-feiras, às 9h.

(PTC)

Geleia

Procuradoria Especial da Mulher: segundas-feiras, às 9h
Karina Yamada

Protetor

Jorginho Mota
como

membro,

passa a ter reuniões to- A Comissão de Defesa

das as terças-feiras, às

dos Direitos da Criança,

11h30.
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Comissão aprova projeto que aprimora Ouvidoria e
Atendimento ao Cidadão
TV Câmara

A Comissão de Adminis-

abordar a atuação da

tração e Funcionalismo

Ouvidoria da Câmara e

Público da Câmara de

da proteção dos direitos

Guarulhos se reuniu no

dos usuários do serviço

dia 4 de agosto e deu

público.

parecer

favorável

para

dois projetos de autoria

O vereador Jorginho Mo-

da Mesa da Câmara.

ta (PTC), que preside a

Uma das propostas trata

Comissão, explicou que a

da instituição da política

propositura traz benefí-

de atendimento ao cida-

cios

cidadãos.

ção é quem ganha com

pensa,

dão, incluindo itens da

“Estamos em uma nova

isso, quando os vereado-

problemas e as dificulda-

Lei Geral de Proteção de

era e a Câmara não pode

res puderem ouvir a po-

des, poderão criar projetos

Dados Pessoais, além de

ficar para trás. A popula-

pulação, saberem o que

favoráveis à população”.

aos

entenderem

os

Finanças aprova PL que cria mapa social em Guarulhos
Na reunião de 03 de

dor Gilvan Passos (PSD)

Pastor Anistaldo (PSC),

mento na área da saúde,

agosto, a Comissão de

O projeto visa reunir da-

comentou

parecer.

da educação e da assis-

Finanças e Orçamento

dos de indicadores soci-

“Esse projeto vem ao

tência social para que to-

deu parecer favorável ao

ais de diversas áreas

encontro do que já é de

dos esses departamentos

projeto que cria o mapa

para traçar o perfil social

interesse

tenham

social em Guarulhos, o

da Cidade. O presidente

mentos

PL 250/2013, do verea-

da Comissão, vereador

que é fazer um levanta-

o

dos
da

departaPrefeitura,

dados

eficazes

para propor projetos em
áreas específicas”.

Comissão de Trânsito aprova “disque denúncia” para
vagas especiais de estacionamento
Fábio Nunes Teixeira/PMG
Na primeira reunião des-

demarcadas para idosos

te semestre legislativo,

e pessoas com deficiên-

realizada em 03 de agos-

cia.

to, a Comissão de Trânsito e Transportes da Câ-

A medida, apresentada

mara deu parecer favorá-

pelo vereador André Al-

vel a um projeto de lei

ves (Cidadania), tem co-

que prevê a fixação do

mo objetivo aumentar a

telefone

Secretaria

fiscalização, estimulando

Municipal de Transportes

a denúncia do uso irregu-

e Mobilidade Urbana em

lar dessas vagas por pes-

vagas de estacionamento

soas não credenciadas.

da
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Câmara deliberou taxa de lixo na
primeira sessão após recesso de julho
Com a realização de sessões presenciais e remotas, Legislativo aumenta produtividade
Bruno Netto

A Câmara Municipal de

Após mais de cinco horas

Guarulhos realizou a pri-

de reunião, para discus-

meira Sessão após o re-

são e votação de 137

cesso parlamentar de ju-

itens da pauta da 38ª

lho no dia 4 de agosto. Os

Sessão Extraordinária, o

vereadores

deliberaram

Legislativo ainda realizou

37 projetos e 99 Requeri-

a 39ª e 40ª Sessões Ex-

mentos com pedidos de

traordinárias, para 1 e 2ª

informações à Prefeitura,

discussão e votação do

sobretudo

Projeto

solicitações

de

Karina Yamada

Resolução

acerca de ofícios que não

2181/2021, que dispõe

foram respondidos.

sobre a atuação dos responsáveis por ações de

O presidente da Comis-

O presidente do Legislati-

O PL 2072/2021, da Pre-

ouvidoria e a participa-

são Especial de Estudos

vo, Martello (PDT), disse

feitura, que institui uma

ção, proteção e defesa

(CEE) da Proguaru, Ed-

que os parlamentares que

taxa de lixo em Guaru-

dos direitos do usuário de

milson (PSOL), manifes-

votaram a favor do fecha-

lhos, novo imposto que

serviços

que

tou-se durante a Sessão

mento da empresa públi-

será cobrado diretamente

institui a Política de Aten-

para criticar o relatório da

ca, no ano passado, de-

na conta de água, foi deli-

dimento ao Cidadão na

Fipe,

vem repensar o voto e

berado pela Câmara. A

Câmara

de

Prefeitura para avaliar a

retroceder.

cobrança está prevista no

Guarulhos. O Projeto e a

viabilidade da empresa

não é extinguir; a Pro-

novo Marco Legal do Sa-

Emenda foram aprova-

pública. Edmilson afirmou

guaru é viável, mas preci-

neamento Básico, aprova-

dos com 28 e 29 votos

que o relatório, de 47

sa ser conduzida por uma

do pelo Governo Federal

favoráveis,

páginas, trouxe informa-

boa administração, com

em 2020.

mente.

ções superficiais.

mais transparência”.

públicos,

Municipal

respectiva-

contratada

pela

“Recuperar

Vereadora cobra melhorias para o Hospital da Criança

TV Câmara

Janete Rocha Pietá (PT)

“Aprovei

esse

requeri-

que não resolver o que

usou a palavra, durante a

mento porque, antes de

existe? Além disso, há

Sessão Extraordinária do

fazer, é importante resol-

uma

dia 4 de agosto, sobre

ver os problemas no atu-

atendimento. Não basta

requerimento de sua au-

al Hospital da Criança e

pensar no futuro, o povo

toria questionando parce-

do Adolescente. Há dois

quer o aqui e agora, e

ria do governo municipal

anos não há o ecocardio-

falta remédio, falta muita

para criação de um novo

grama, é uma vergonha.

coisa”, afirmou Janete.

hospital para criança e

Fico muito feliz por

Nenhum outro vereador

adolescente.

novo hospital, mas por

um

precarização

se manifestou.

do
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Vereadores debatem projeto que cria a Taxa
do Lixo em Guarulhos
Projeto foi deliberado na primeira Sessão Extraordinária após o recesso
Durante a 38ª Sessão Ex-

poderia ter feito audiên-

o novo substitutivo a ser

Jorginho

traordinária, os vereado-

cias

mesmo

encaminhado pelo prefei-

“Essa ação conjunta da

res da Câmara de Guaru-

que fosse via internet,

to; não podemos nos ca-

oposição de querer colo-

lhos deliberaram o Projeto

como fazemos aqui em

lar somente pelos 30 dias

car como se o prefeito es-

da Prefeitura para criação

nossas sessões”?

que o projeto tem que

tivesse criando uma taxa

públicas,

da taxa de resíduos sóli-

Motta

disse:

ficar na Mesa e não pode

imposta, determinada por

dos, conhecida como taxa

Os

Marcia

ser votado. Essa questão

lei, todos os municípios

do lixo. Prevista no marco

Taschetti, do PP, profes-

precisa ser aprofundada”.

vão criar isso. O nosso

regulatório do saneamen-

sor Rômulo Ornelas, do

to básico, a taxa tem gera-

PT, e Laércio Sandes, do

Integrantes da base do

acho deselegante da parte

do polêmica. Vereadores

Democratas,

também

Governo, os vereadores

da oposição querer colo-

da oposição, como Edmil-

defenderam um debate

Wellinton Bezerra e Jor-

car isso como se estivesse

son

mais amplo sobre o te-

ginho Motta, do PTC,

criando uma taxa a mais,

ma.

defenderam a delibera-

ou comparando com uma

ção do projeto.

taxa de IPTU. Gente não

(PSOL),

Mauricio

Brinquinho (PT) e Janete

vereadores

Rocha Pietá (PT), foram
contrários à deliberação.
O

vereador

não pode ficar de fora. Eu

Laércio Sandes se pro-

faça isso, vamos ser coe-

nunciou: “A gente sabe

Bezerra afirmou: “Eu te-

rentes. Isso é determinação federal”.

Brinquinho

que a Lei Federal, o mar-

nho quase cem por cento

afirmou: “Poderia ter con-

co regulatório dos resí-

de certeza que nenhum

versado com a população.

duos sólidos, trouxe algu-

vereador aqui gostaria de

Oposição

Novamente,

Governo

mas obrigações para o

aprovar um projeto des-

Lucas Sanches, do PP,

perde a oportunidade de

Estado e para os municí-

contando qualquer valor

rebateu as falas governis-

debater isso com a popu-

pios, principalmente para

que fosse do munícipe

tas: “Eu acho curioso a

lação, que não se sente

aqueles que têm o cha-

num período como esse.

maneira como vocês ten-

inserida

mado

Guarulhos

O povo está sem dinheiro

tam proteger, blindar. A

Qual é o propósito dessa

não tem mais o lixão, tem

para comer, vai ter di-

base do Governo está se

arrecadação? Para onde

aterro

então

nheiro para pagar taxa?

preparando para dividir a

vai? Como será utilizada,

isso precisa ser levado

Mas nós sabemos que a

culpa com o prefeito Guti

só simplesmente para es-

em consideração. A cida-

Lei 14.026, o novo marco

porque como a gente já

sa coleta do resíduo sóli-

de de Guarulhos tem or-

do saneamento básico,

está mobilizando nas re-

do, como já vem sendo

çamento

para

traz algumas normativas,

des sociais, e a vereadora

feito hoje? Qual é o pro-

coleta do lixo na cidade.

entre elas essa questão

Janete disse, da mesma

grama? Vai ter coleta se-

Realmente, o que os co-

da cobrança de taxa para

forma que a Marta foi ta-

letiva, não vai? Vai ter

legas falaram tem perti-

os municípios: 46% dos

chada lá em São Paulo, o

limpeza das ruas, não

nência, nós precisamos

municípios brasileiros já

prefeito Guti também vai

vai? Como será feito isso?

aprofundar essa discus-

cobram alguma taxa. E

ser tachado de Gutaxo

Onde,

realmente,

são e não podemos nos

nós precisamos ser res-

aqui em Guarulhos. Não

gasto esse dinheiro? Não

calar simplesmente com

ponsáveis também”.

tem outra saída!”

na

será

o

discussão.

lixão.

sanitário,

próprio

ao

Governo,
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Vereadores cobram eficiência do Executivo
ao responder solicitações da Câmara
Presidente declarou que tomará providências com relação aos ofícios não respondidos
Bruno Netto

Na sessão de 04 de agos-

uma resposta à solicita-

to, vereadores cobraram

ção que ele fez à Prefei-

mais eficiência do Executi-

tura.

vo na resposta a ofícios

respostas da Prefeitura

dos parlamentares. Diver-

curiosas; um funcionário

sos vereadores relataram

respondeu querendo sa-

demora ou inadequações

ber quais os interesses

em respostas recebidas.

desse vereador em in-

“Temos

diversas

vestigar as questões do
Em Requerimento, o vere-

ISS e do IPTU em Guaru-

ador Maurício Brinquinho

lhos; ele disse que a Câ-

(PT) cobrou a falta de res-

mara deveria se posicio-

demora ou inadequação

dor Dr. Laércio Sandes

posta a um ofício sobre

nar sobre a postura deste

de respostas do Executi-

(DEM), reforçaram o pedi-

desapropriação no Trevo

vereador, pois era um

vo. “Eu vou encaminhar

do de maior celeridade

de Bonsucesso.

“Um

absurdo; então, em vez

um ofício ao prefeito para

nas respostas às solicita-

pedido de vereador não é

de responder o requeri-

que responda todos os

ções dos parlamentares.

atendido mediante ofício e

mento, ele fez uma defe-

requerimentos; não pode

“Os vereadores têm razão;

temos que tratar isso den-

sa e afirmou que eu esta-

haver discussão entre um

às vezes os funcionários

tro de uma sessão da Câ-

va querendo saber de-

funcionário e um verea-

da Prefeitura têm a ousa-

mara, em forma de reque-

mais, ter dados confiden-

dor; o funcionário ou o

dia de dizer que, se não

rimento; é um absurdo;

ciais; isto está escrito; é

secretário deve respon-

houver Requerimento, não

seria muito mais rápido e

um absurdo ter que re-

der aquilo que o vereador

enviarão respostas”, recla-

prático por ofício, pois já

correr ao Poder Judiciário

quiser saber, isso nada

mou Janete Pietá.

teríamos estudado, visto e

para ter respostas; quan-

mais é que a coisa públi-

tirado as dúvidas, sem

do o pedido chega ao

ca, que deve ser tratada

“Temos pedidos muito an-

tomar tempo de outras

juiz, imediatamente, ele

com clareza; ofícios e

tigos que não são atendi-

o

concede a liminar, dizen-

requerimentos não res-

dos; então, é importante e

trevo é uma novela eter-

do que é papel do verea-

pondidos

o

pertinente falar com o pre-

na, os vereadores vivem

dor fiscalizar, sim; não

papel de fiscalização do

feito para que os atendi-

falando sobre isso; mas

existe

para

vereador; vou falar pes-

mentos e os pedidos de

nós precisamos usar o

aqueles que ocupam car-

soalmente com o prefeito

vistas tenham a devida

tempo da sessão para

gos de fiscalização, como

para orientar seus secre-

celeridade; não podemos

falar da ineficiência do

é o nosso caso.”

tários a responderem os

esperar que um processo

requerimentos aprovados

seja devolvido ao gabinete

em Plenário.”

do vereador depois de

questões

governo

relevantes;

em

segredo

responder

aos ofícios".

O

presidente

Martello

dificultam

cinco meses, prejudicando

(PDT) declarou que toEdmilson

maria providências com

A vereadora Janete Ro-

a população.”, lamentou

(PSOL) comentou sobre

relação aos casos de

cha Pietá (PT) e o verea-

Sandes.

O

vereador
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15 anos da Lei Maria da Penha são
lembrados com demanda por projetos
Debate foi iniciado durante a Sessão pela vereadora Janete Rocha Pietá (PT)
Na Sessão Extraordinária

nicídio durante a pande-

A presidente da Comis-

O presidente da Câmara

que abriu os trabalhos

mia da Covid-19 e falou

são de Defesa dos Direi-

Municipal, vereador Mar-

deste semestre legislativo,

sobre a criminalização da

tos da Mulher, Vanessa

tello (PDT), comprometeu-

a vereadora Janete Rocha

violência

psicológica.

de Jesus (Republicanos),

se a atender à solicitação

Pietá (PT) destacou a im-

“Felizmente, no dia 29 de

solicitou a priorização de

da parlamentar: “Se hou-

portância dos 15 anos da

julho, o Senado aprovou,

envio para votação em

ver projeto da mulher, do

Lei Maria da Penha: “No

contabilizando como cri-

plenário de proposituras

homem ou de quem quer

dia 7 de agosto de 2006,

me, a violência psicológi-

voltadas a questões rela-

que seja, vamos incluir na

há 15 anos, foi sanciona-

ca, que pode levar à mor-

tivas às mulheres. “Nós

pauta para votar. Eu peço

da pelo presidente Lula a

te. Todas as mulheres

temos uma quantidade

para as comissões se reu-

Lei Maria da Penha, mas,

sofrem

inde-

grande de projetos que

nirem e darem os parece-

infelizmente,

de

pendentemente de clas-

passaram pelas comis-

res. Eu tenho mandado

termos a melhor lei mundi-

se, mas as mulheres ne-

sões e que têm parecer.

colocar mais projetos dos

al, o Brasil está no quinto

gras são as maiores víti-

Estamos indo para o se-

vereadores na pauta, in-

lugar do ranking da violên-

mas e, nesse sentido,

gundo semestre e ainda

cluindo esses projetos de

cia contra as mulheres”. A

Guarulhos

ter

não temos projetos para

alta relevância para prote-

parlamentar ressaltou

mais do que uma delega-

a mulher votados e apro-

ger as mulheres”, desta-

cia da mulher”.

vados na Casa”, criticou.

cou.

apesar

o

número de casos de femi-

violência,

merece

Vereador reivindica delegacia para atendimento de
crianças e adolescentes
Durante a Sessão Extraor-

ças e adolescentes no

dinária do dia 4 de agosto,

município. Guarulhos é

o vereador Welliton Bezer-

referência

ra (PTC) apontou a neces-

não podemos atender as

sidade de criação de uma

crianças vítimas de vio-

delegacia

especializada

lência nos departamen-

no atendimento de crian-

tos de polícia de qual-

ças e adolescentes na

quer jeito”, explicou o

cidade. “Tenho batido nes-

vereador.

no

TV Câmara

Estado,

sa tecla há alguns anos,
solicitando à Secretaria de

O vereador afirmou que

ras. Fui até o secretário

que não há condições fi-

Segurança Pública do Es-

pretende reforçar a luta

de Segurança Pública do

nanceiras, não tem orça-

tado de São Paulo uma

nessa questão. “Eu le-

Estado solicitando essa

mento.

delegacia

especializada

vantei uma petição públi-

delegacia. A resposta foi

estão matando as nossas

no atendimento de crian-

ca com 16 mil assinatu-

óbvia,

crianças”, disse.

infelizmente,

de

Enquanto

isso,
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Presidente do Stap e funcionários da
Proguaru são ouvidos na CEE
Relatório da Fipe foi criticado porque não traz proposta para manutenção da empresa
O presidente do Sindicato

um reajuste era porque a

dos Trabalhadores da Ad-

Proguaru não seria com-

ministração Pública Muni-

petitiva com as empre-

cipal de Guarulhos (Stap),

sas, mas agora dizem

Pedro Zanotti, e uma co-

que não é viável por con-

missão de representantes

ta dos salários”. Zanotti

dos funcionários participa-

se queixou de não ter

ram da reunião da Comis-

havido discussão na Co-

são Especial de Estudos

missão Técnica de Fun-

(CEE) que analisa a situa-

cionalismo da Casa, ape-

ção financeira da Pro-

sar de a decisão atingir

guaru realizada na Câma-

4.700 funcionários.

Bruno Netto

que cobraria R$ 600 mil

vereador Geraldo Celesti-

para realizar estudos so-

no (PSC) propôs que a

O sindicalista defendeu a

bre a Proguaru e que ha-

CEE oficie o Governo so-

recuperação da empre-

via orçamento para tanto.

bre qual seria a proposta

Zanotti lamentou o fato de

sa, criticando Executivo e

“São 11 vereadores nes-

para os trabalhadores em

o relatório produzido pela

Legislativo na condução

sa comissão e só tivemos

caso de extinção, qual é o

Fipe, contratada pela em-

do processo. Segundo

dois votos a favor da con-

PDV e qual a garantia de

presa de economia mista,

ele, muitos trabalhadores

tratação: o meu e do ve-

emprego. A proposta foi

para avaliar a situação da

querem sair, fato que

reador (Mauricio) Brinqui-

aceita.

Proguaru, ter desconside-

seria solucionado com

nho”, informou.

rado a questão social. “Eu

um Plano de Demissão

gostaria de saber qual a

Voluntária (PDV). “Sinto

Edmilson criticou o relató-

trabalhadores,

proposta da Fipe para re-

que não existe vontade

rio apresentado pela Fi-

defendeu a terceirização

estruturar a Proguaru e o

política de reestruturar.

pe, que segundo ele, cus-

do serviço público, ale-

que seria necessário para

Faltou sensibilidade ao

tou R$ 2 milhões aos co-

gando ser uma tendência

que a empresa se manti-

prefeito. Ele vai perder

fres públicos e foi mal

mundial. Ele lembrou que

vesse

muito com a extinção da

elaborado e não aponta

vários serviços da Educa-

Proguaru e o Poder Le-

saída. O vereador Mauri-

ção foram, recentemente,

gislativo também”, avali-

cio Brinquinho (PT) pro-

terceirizados. O vereador

ou.

pôs que a CEE convidas-

também sugeriu que os

se um técnico da Funda-

trabalhadores

ra de Guarulhos em 10 de
agosto.

em

operação?”,

disse.
Segundo Zanotti, a média
salarial dos trabalhadores

Após ouvir as críticas dos
Celestino

da

Pro-

da Proguaru é de R$

O presidente da CEE,

ção para explicar o rela-

guaru poderão trabalhar

1.200,00, valor abaixo do

vereador

Edmilson

tório. Colocada em vota-

para as empresas que

que é pago no mercado,

(PSOL) contou que hou-

ção, a proposta foi rejei-

assumirão

sobretudo para funcioná-

ve uma proposta de con-

tada com sete votos con-

“Vamos ouvir o prefeito,

rios da limpeza e portaria.

tratação

trários, duas ausências e

vamos indagar o Executi-

“A desculpa para não dar

Getúlio

dois votos favoráveis. O

vo”, disse.

da

Fundação

Vargas

(FGV),

essa

tarefa.
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Francisco Carone, presidente da
Proguaru, fala à CEE
Segundo ele, extinção da empresa foi sugerida por estudo da Secretaria de Finanças
O presidente da Proguaru

patrimônio da Proguaru.

Francisco Carone foi ouvi-

Carone não quantificou,

do na Comissão Especial

mas disse que alguns

de Estudos (CEE) sobre a

bens foram transferidos

situação da empresa. Os

pela Prefeitura há mais

vereadores

Bruno Netto

Edmilson

de 20 anos e parte dos

(PSOL), que preside a

imóveis não estão regu-

Comissão,

Mauricioo

larizados por questões

Brinquinho (PT) fizeram

diversas. “Eu não sei

perguntas a Carone. Ele

dizer

disse que o prefeito não

bens”, completou. Quan-

queria fechar a Proguaru.

to ao maquinário, ele

estudo bastante questio-

Ele confirmou ao presi-

“Um

financeiro

disse que estão em con-

nável e insuficiente apre-

dente da CEE que o endi-

feito pela Secretaria Muni-

dição precária, tanto que

sentado pela FIPE e quis

vidamento

cipal de Fazenda sugeriu

a Proguaru terceiriza a

saber se os técnicos esti-

será assumido pela Pre-

a extinção”, afirmou. Na

frota.

veram na Proguaru e por

feitura. “Sim, não tem ou-

quanto

Carone

tra saída”, disse. Segundo

e

estudo

o

valor

desses

mesma hora, Brinquinho

tempo.

da

Proguaru

solicitou que esse estudo

Segundo ele, a Proguaru

disse que os técnicos

ele, são dívidas oriundas

seja remetido à CEE.

conseguiu recuperar al-

estiveram

de ações trabalhistas e

guns imóveis ou áreas

algumas vezes e solicita-

De acordo com ele, a Pro-

de sua propriedade que

ram

guaru tem 200 cargos

foram invadidas no bair-

foram fornecidas.

comissionados

sua

ro Ponte Alta, sobre as

estrutura, dos quais 50

quais era pleiteado usu-

Carone

que

Comissão requisite docu-

são ocupados por funcio-

capião. Sobre a contrata-

ocupa a presidência da

mentos produzidos pelos

nários de carreira. Após a

ção da FIPE (Fundação

Proguaru desde julho de

conselheiros e o plano de

aprovação da lei de extin-

Instituto

Pesquisas

2018 e não soube quanti-

recuperação

ção, em

dezembro de

Econômicas) por 2 mi-

ficar o déficit da empresa

executivos da empresa. O

2020, 40 desses cargos

lhões de reais para anali-

pois, segundo ele, tem

vereador Geraldo Celesti-

foram extintos e as mu-

sar a situação econômi-

mais de 30 anos. Sobre o

no (PSC) se posicionou

danças ocorridas foram

co-financeira

Pro-

volume de dinheiro ne-

contra o pedido, levando

apenas

de

guaru, Carone disse que

cessário em caixa para

Edmilson a colocar em

um funcionário por outro

não poderia responder

pagar todos os funcioná-

votação. A proposta foi

em locais específicos.

porque não participou da

rios que serão desligados

rejeitada

contratação.

da empresa, Carone dis-

mas Brinquinho e Edmil-

se que apenas após algu-

son vão solicitar os docu-

Edmilson

em

substituição

questionou

de

da

a

na

empresa

informações,

impostos, principalmente.

que
Trabalhadores

da

Pro-

guaru solicitaram que a
informou

feito

pela

pelos

maioria,

situação dos bens móveis

O presidente da CEE

mas reuniões já previstas

mentos usando as prerro-

e imóveis que compõem o

disse tratar-se de um

seria possível aferir.

gativas da vereança.
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Sessões Extraordinárias de 11 de agosto
tiveram importantes votações
Parlamentares votaram um Projeto de Resolução, dois vetos e seis Projetos de Lei
Bruno Netto

A Câmara de Guarulhos

vacinação contra a CO-

realizou no dia 11 de

VID-19 para as pessoas

agosto, de forma virtual, a

com deficiência; a fusão

41ª e a 42ª Sessões Ex-

dos PLs 2692/2019 e

traordinárias da atual Le-

2723/2019 (Sandra Gile-

gislatura. Foram delibera-

no, Patriota, e Carol Ri-

dos

Requerimentos,

beiro, PSDB) , que altera

com pedidos de informa-

a Lei 7470/2016, para

ções dos vereadores ao

incluir no calendário ofici-

Executivo, além de nove

al de eventos o Dia do

projetos de Lei que se-

Protetor Animal em 10 de

guem para análise das

agosto; a nova redação

Comissões Técnicas Per-

do PL 992/2021 (Ticiano

Câmara, sua forma de

cipais; e ao PL 892/2019,

manentes. Os parlamenta-

Americano,

aplicação e a prestação

de Dr. Alexandre Dentista,

res votaram um Projeto de

que

de contas.

que autoriza a dispensa

Resolução, dois vetos e

7470/2016,

seis Projetos de Lei, três

constar a Feira do Estu-

Os dois vetos do Executi-

prejuízo dos vencimentos,

deles em segunda discus-

dante.

vo a projetos dos verea-

uma vez por ano do funci-

dores

PL

onário público municipal

14

Cidadania),

altera

a

Lei

para

fazer

são.

do dia de trabalho, sem

foram

Também foi aprovado o

158/2018,

Wesley

para realização do exame

Foram aprovados, em se-

projeto

Resolução

Casa Forte (PSB), que

preventivo do câncer de

gunda discussão e vota-

390/2021, da Mesa da

dispõe sobre a perma-

próstata. Os dois vetos

ção os PLS 1072/2021

Câmara, que regulamen-

nência de GCMs durante

foram mantidos e, com

(Karina Soltur, PSD), que

ta o Regime de Adianta-

o funcionamento de ce-

isso, os dois projetos fica-

estabelece prioridade para

mento de Despesa na

mitérios e velórios muni-

ram prejudicados.

de

de

ao

Vereadores aprovam prioridade na vacinação contra
Covid-19 para pessoas com deficiência
O projeto de lei que esta-

sessão de 11 de agosto

tenho com qualquer pro-

nada contra”. O professor

belece prioridade a pes-

por 28 votos favoráveis

jeto que estabelece prio-

Rômulo Ornelas, do PT,

soas com deficiência pa-

e uma abstenção. O

ridade na vacinação, que

compartilhou a opinião do

ra vacinação contra o

vereador

San-

é a abstenção. Eu mes-

colega quanto a prioriza-

novo

coronavírus

Lucas

em

ches, do PP, justificou o

mo já tenho 25 anos, to-

ções. “Eu votei sim porque

Guarulhos, de autoria da

voto isolado. “Apenas

mei a primeira dose. En-

é uma questão bem sim-

vereadora Karina Soltur,

para justificar o meu

tão, eu sigo respeitando

ples, mas eu coaduno com

do PSD, foi aprovado na

voto, é uma postura que

o plano de imunização,

a visão do Lucas.”
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Trabalhadores da Proguaru protocolam pedido
de referendo sobre destino da empresa
Presidente Martello recebeu o documento e o encaminhou ao TRE
O presidente da Câmara,

abordou a mobilização

Martello

dos

(PDT), recebeu

trabalhadores:

Bruno Netto

“É

um requerimento solicitan-

preciso lembrar que es-

do a realização de um re-

tamos no meio de uma

ferendo para que a popula-

pandemia, a maior crise

ção decida se a Proguaru

sanitária e econômica

deve ou não ser fechada.

do século, e somos tra-

O documento foi assinado

balhadores.

por

aproximadamente

muito difícil se mobilizar

14.600 pessoas, ultrapas-

nessas condições. Nós

sando em quase 6 mil o

utilizamos muito a inter-

número necessário para

net para enviar as folhas

permitir a consulta popular.

e contamos com a soli-

Então,

é

dariedade de muita gen-

se basearam no artigo 36

guaru. Estamos aqui para

O requerimento foi entre-

te. Foi uma campanha

da Lei Orgânica e na

dizer que queremos que

gue por uma comissão de

descentralizada,

cada

Constituição. “A empresa

ela continue e que seja

funcionários da Proguaru.

um fazendo a sua par-

tem problemas, mas é

reorganizada de uma for-

Raul Nascimento, repre-

te”, disse. Segundo Nas-

uma opção política conti-

ma mais popular e menos

sentante

cimento, os funcionários

nuar ou não com a Pro-

política”, completou.

da

comissão,

Sindicatos e centrais sindicais apoiam manutenção da
Proguaru e referendo sobre a empresa
Presidentes de sindicatos

audiência com o prefeito

favor de manter a empre-

Martello declarou apoio e

e centrais sindicais conver-

Guti e o presidente da

sa de pé e de que seja

comprometimento com a

saram com o mandatário

Câmara. A Central Úni-

feita uma reestruturação

manutenção da empresa.

do

Martello

ca dos Trabalhadores

para desinchar e dar con-

“Eu recebi aqui vários sin-

(PDT), e reforçaram o pe-

também se uniu à mobi-

dições para ela se man-

dicatos da cidade, e sou

dido de apoio à empresa

lização. O presidente do

ter viva, sem fechá-la. O

favorável a que Proguaru

guarulhense e à consulta

Sindicato dos Metalúrgi-

trabalho

pela

não feche, que enxugue e

popular.

cos de Guarulhos e Re-

Proguaru é fundamental

continue, porque ela é im-

gião, Josinaldo José de

em Guarulhos e, com o

portante para a cidade, ela

A Força Sindical, além de

Barros, destacou a ne-

fechamento,

é útil, não é inviável; tem

declarar

cessidade de manter os

privadas serão contrata-

que

empregos e os serviços

das e os serviços serão

bem tocada por um gestor

diálogo do Município com

prestados

muito mais caros para o

público”, afirmou o presi-

os sindicatos, solicitando

guaru. “Nós somos a

munícipe”.

dente da Câmara.

Legislativo,

Proguaru,

apoio oficial à
cobrou

mais

pela

Pro-

prestado

empresas

ser

reestruturada,
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Vereadores aprovam, em definitivo, alteração
na legislação do táxi
Saiba mais sobre outros projetos aprovados na sessão de 18 de agosto
Bruno Netto

Na sessão de 18 de agos-

Os vereadores delibera-

to, os vereadores aprova-

ram trinta requerimentos

ram em definitivo a Nova

de informações endere-

Redação do Projeto de Lei

çados ao Poder Executi-

nº 1188/2021 que "Altera

vo sobre assuntos varia-

a Lei Municipal nº 2.433,

dos nas áreas de saúde,

de 16 de dezembro de

educação, transporte e

1980, e revoga expressa-

trânsito, lixo, vagas em

mente a Lei nº 7.838, de 9

estacionamentos, cestas

de julho de 2020", tendo a

básicas e pavimentação.

autoria assinada por vá-

Foram deliberados tam-

rios vereadores. Trata-se

bém quatro projetos de

da legislação que regulari-

lei e o Projeto de Decreto

Três projetos pautados

na, do vereador Lamé

za o serviço de táxi em

Legislativo 2336/21, que

em primeira discussão

(MDB); e PL 789/2021

Guarulhos, tendo recebido

visa conceder o Título de

foram votados e aprova-

sobre instalação de ba-

30 votos favoráveis.

Cidadão para o Padre

dos: PL 5527/2017 sobre

nheiros químicos em fei-

Julio Lancellotti, de auto-

a proibição de circulação

ras livres de Guarulhos,

Foi aprovado o PL 2771/

ria do vereador Edmilson

de bicicletas na pista de

da vereadora Márcia Tas-

2020, de autoria do verea-

(PSOL), que contou com

Caminhada do Bosque

chetti (PP). Os três ainda

dor Gilvan Passos (PSD),

manifestação de apoio

Maia, do vereador Dr.

precisam passar por mais

que reconhece a Associa-

dos vereadores Marcelo

Laércio Sandes (DEM);

um turno de votação para

ção Remar do Brasil como

Seminaldo (PT), Lucas

PL 1935/2020 que deno-

poderem ser sancionados

de utilidade pública. A pro-

Sanches

Lamé

mina João Saraiva de

e virar lei. Além dessas

posta recebeu 30 votos

(MDB) e Romildo Santos

Souza a Rua Trinta e

votações, houve amplos

favoráveis.

(PSD).

Dois A, no Jardim Adria-

debates sobre a Proguaru.

(PP),

Vereadores debatem referendo sobre a Proguaru
No início da sessão de 18

mento e as assinaturas e

Rocha Pietá (PT). Edmil-

sei por que o estranha-

de agosto, o vereador Ge-

encaminhado para o Tri-

son, que preside a Co-

mento de alguns vereado-

leia Protetor (PSDB) ques-

bunal Eleitoral, dentro do

missão Especial de Estu-

res desta Casa. Esse refe-

tionou o presidente da Câ-

rito estabelecido pela lei.

dos (CEE) da Proguaru,

rendo vai acontecer no dia

mara, Martello (PDT), so-

O assunto voltou a ser

falou que pessoas têm

2 de outubro de 2022.

bre o encaminhamento do

discutido em outros mo-

divulgado mentiras sobre

Quero ver os candidatos a

requerimento

à

mentos da sessão, so-

o referendo, mas todas

deputado pedirem votos

realização de referendo da

relativo

bretudo durante a vota-

as exigências foram cum-

para fechar a Proguaru.

Proguaru. Martello infor-

ção de dois requerimen-

pridas, inclusive pelo pre-

Quero ver quem vai ter

mou ter recebido o docu-

tos da vereadora Janete

sidente da Câmara. “Não

coragem”, disse.
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Vereador denuncia irregularidades na
arrecadação de IPTU na cidade
Jorginho Mota abordou o assunto durante Sessão
TV Câmara

O vereador Jorginho Mota

denúncia

(PTC) pediu apoio aos ve-

inspetores estariam utili-

readores para resolver um

zando, de ofício, para

problema no cadastro mo-

avaliar o IPTU de alguns

biliário, departamento da

imóveis. E muito dinhei-

Secretaria

ro está sendo perdido”,

Municipal

de

que

alguns

Fazenda. Segundo ele, os

disse.

Jorginho

Mota

40 cadastradores do De-

pediu o afastamento do

partamento estão impedi-

servidor Odenir Valério,

dos de cumprir suas fun-

que ocupa o cargo de

ções por conta de uma

chefe de Divisão no se-

ação movida pelos inspe-

tor onde os processos

tores fiscais, questionando

estariam parados.
Mota. O psolista Edmil-

denúncia foi encaminhada

Mota, mais de 42 mil pro-

O democrata Dr. Laércio

son lembrou que essa

ao

cessos estão parados, pro-

Sandes disse que teve o

denúncia foi feita por ele

“Esse servidor age como

vocando uma enorme per-

acesso a um processo

meses atrás na mesma

se fosse superior ao pre-

da de arrecadação pelo

negado

mesmo

tribuna da Câmara. Ed-

feito”, comparou. “Ele não

Município.

servidor apontado por

milson informou que a

é autoridade tributária”.

as atribuições. Segundo

“Recebi

uma

pelo

Ministério

Público.

Vereador propõe movimento suprapartidário contra
pedágio na Dutra
O vereador Marcelo Se-

Paulo - Rio de Janeiro,

dário para impedir a ins-

pedágio. E não vai ter pra-

minaldo (PT) propôs a

prevendo um pedágio

talação desse pedágio”,

ça de pedágio, parece que

formação de um movi-

em Guarulhos sem can-

afirmou Seminaldo.

eles estão querendo co-

mento

suprapartidário

celas, dentro do sistema

contra a instalação de um

free flow. “Fica aqui não

O presidente da Câmara,

entra na rodovia e paga

pedágio na Rodovia Pre-

só o meu repúdio, mas

Martello (PDT), também

quando o senhor sai. Mas

sidente Dutra, no trecho

convidar

se manifestou sobre o

eu acredito que ele disse

de Guarulhos. Isso foi

todos os vereadores da

tema:

informar

que não vai ser cobrado e

motivo pela notícia de

nossa

assim

que eu ouvi pela rádio o

espero que seja verdade,

que a Agência Nacional

como a população, soci-

próprio presidente dizen-

se não, vamos nos mobili-

de Transportes Terres-

edade civil organizada,

do, ao falar sobre essa

zar, todos os vereadores

tres (ANTT) aprovou o

os

nova concorrência da via

juntos, somos uma força

edital de concessão da

que façamos um grande

Dutra,

enorme para defender a

rodovia no trecho São

movimento

não iria ter cobrança de

e

convocar

cidade,

empresários,

para

supraparti-

brar desde que o senhor

“Quero

que

Guarulhos

nossa cidade”.
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Câmara de Guarulhos aprova contas da
Prefeitura referentes a 2017
Saiba mais sobre os projetos aprovados em 25 de agosto
Bruno Netto

A Câmara de Guarulhos

nefício fiscal IPTU Verde.

aprovou em 1ª e 2ª vota-

O autor reforçou a impor-

ção as contas da Prefeitu-

tância da implantação de

ra referentes ao exercício

energia solar e da ampli-

financeiro de 2017. A mai-

ação do benefício fiscal

oria dos vereadores se-

para

guiu o parecer favorável

adesões ao programa.

incentivar

novas

do Tribunal de Contas. O
Projeto de Decreto Legis-

Mesmo destino tiveram o

lativo nº 823/2021, que

PL 5527/2017, de Dr.

dispõe sobre os primeiros

Laércio Sandes (DEM),

meses da gestão do pre-

que proíbe a circulação

feito Guti foi aprovado em

de bicicletas na pista de

jeto

25 de agosto.

caminhada do Bosque

1838/2021, que altera a

2419/2021, que trata so-

Maia; o Substitutivo nº 1

Resolução 399/2009, da

bre o fornecimento do car-

Durante a 44ª e 45ª Ses-

do PL 1935/2020, de

Mesa da Câmara, no que

tão de vacinação em siste-

sões Extraordinárias virtu-

Lamé (MDB), que deno-

se refere ao novo ende-

ma braile para pessoas

ais outros projetos foram

mina João Saraiva de

reço da Sede do Legisla-

com deficiência visual. A

votados e seguirão para

Souza a Rua Trinta e

tivo.

proposta é da vereadora

sanção do prefeito. Caso,

Dois A, no Jardim Adria-

por

PL

na; o PL 789/2021, de

Os parlamentares delibe-

398/2021, de autoria do

Márcia Taschetti (PP),

raram seis projetos de

Vinte requerimentos tam-

presidente Martello (PDT),

que trata da instalação

Lei, que serão analisados

bém

que altera o dispositivo

de banheiros químicos

pelas Comissões Técni-

com pedidos de informa-

sobre a concessão de be-

em feiras livres; e o pro-

cas do Legislativo. Des-

ções ao Executivo.

exemplo,

do

de

Resolução

taque

para

o

PL

Karina Soltur (PSD).

foram

deliberados,

Vereadores elogiam projeto sobre IPTU Verde
Autor do projeto aprovado

sustentável tem direito a

questão é de suma im-

cou a importância do pro-

que amplia o IPTU Verde,

um desconto no IPTU. É

portância e sua justificati-

jeto. “Guarulhos merece

o presidente da Câmara

uma questão cultural e

va tem consistência e

esse tipo de incentivo.

Martello (PDT) explicou a

também que vem no bol-

está dentro dos parâme-

Mostra a competência en-

propositura: “É uma ques-

so”. A vereadora Janete

tros e objetivos do de-

quanto membro do Legis-

tão de preservação ambi-

Rocha Pietá (PT) parabe-

senvolvimento sustentá-

lativo e como legislador

ental. Estamos incentivan-

nizou o presidente pela

vel das Nações Unidas,

experiente. É bom ver pro-

do energia solar e energia

iniciativa. “Quero parabe-

que o Brasil é um dos

jetos que tragam incentivo

térmica. Ou seja, quem

nizar porque o meio am-

signatários”, disse. Jorgi-

tanto à população quanto

utilizar energia limpa e

biente

nho Mota (PTC) desta-

ao meio ambiente”.

agradece.

Essa
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Lago da Vila Galvão sofre com assoreamento
e vereadores cobram manutenção
Marcelo Seminaldo alertou que é preciso reabastecer o lago para os peixes não morrerem
Vera Jursys

Um dos pontos turísticos

ra imediata do poder

da cidade, o Lago da Vila,

público,

foi tema de debate durante

comissão

Sessão

Extraordinária,

meio ambiente para sal-

realizada dia 25 de agosto.

var a vida dos peixinhos,

A vereadora Janete Rocha

para fazer o desassore-

Pietá (PT) relatou que um

amento do lago.”

criando

uma

técnica

do

processo de assoreamento
do lago tem prejudicado a

O vereador Marcelo Se-

vida de animais locais. “A

minaldo (PT) também

questão é uma tragédia,

cobrou a manutenção

uma vergonha, demonstra

do lago: “Várias nascen-

que o planeta está aque-

tes

por

tiver a triste missão de

necessárias: uma é o de-

cendo, provocando a redu-

fazer a água chegar até

passar pelo lago vai ver

sassoreamento, outra é a

ção das chuvas, mas exis-

o lago foram obstruídas

que está puro barro, os

desobstrução de nascente

te também o problema de

ao longo dos anos e em

peixes estão agonizando

próxima para levar água,

manutenção; o lago está

razão das chuvas, que

para poder viver; ali a

além da utilização de ca-

assoreado, peixes morrem,

são poucas, o lago foi

medida tem que ser ur-

minhões pipa da Sabesp

isso tudo exige uma postu-

secando;

gente; duas obras são

para restabelecer o lago.”

responsáveis

hoje,

quem

Câmara aprova projeto que proíbe bicicletas em pista de
caminhada
Na Sessão Extraordinária

Pietá, do PT, se mani-

dentro do Bosque Maia,

O vereador Edmilson, do

de 25 de agosto, a Câ-

festou contra o projeto:

que por volta dos finais

PSOL, se manifestou favo-

mara aprovou em segun-

“Nós não podemos só

de semana, dez horas da

ravelmente ao projeto: “Lá

do turno o projeto de lei

proibir, mas também dar

manhã, sequer os pedes-

é uma área de caminhada,

que proíbe a circulação

alternativas para esse

tres

fazer

e também para quem quer

de bicicletas na pista de

modal”, disse.

caminhada ou algo dessa

imprimir uma velocidade

caminhada

do

Bosque

conseguem

natureza porque o fluxo

maior, um treinamento; um

Maia. Foram 25 votos

O autor da proposta,

de guarulhenses que ali

exercício físico, há um

favoráveis, seis contrá-

vereador

Laércio

transitam é muito grande.

espaço lateral para fazer

rios e uma abstenção. O

Sandes, do Democra-

O risco é extremamente

tudo isso também. Não

debate sobre o assunto

tas, explicou o motivo

alto para o interesse da

consigo imaginar um es-

iniciou

encaminha-

da proibição: “O projeto

coletividade,

o

paço tão pequeno com

mento da votação. A ve-

trata especificamente da

mesmo espaço com os

bicicleta passando o tem-

readora

pista

ciclistas”.

po inteiro”.

no

Janete

Rocha

de

Dr.

caminhada

dividir
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Vereadores questionam Fazenda Municipal
por travamento de processos sobre IPTU
Constantes prejuízos aos cofres públicos incomodam os parlamentares
Nico Rodrigues

Uma comissão de verea-

afastasse o inspetor fis-

postos devidos. Uma de-

assunto e acordaram com

dores da Câmara de Gua-

cal de rendas, Odenir

cisão do Tribunal de Con-

o secretário de vistoriar os

rulhos esteve na Secreta-

Valero, da Divisão Admi-

tas do Estado de São

processos parados na Se-

ria Municipal da Fazenda

nistrativa

Tributos

Paulo, no entanto, tirou

cretaria. Após a incursão

em 20 de agosto para

Imobiliários, e alvo de

esta função dos servido-

na Secretaria, os vereado-

apurar uma situação pon-

sindicância interna. Se-

res. De acordo com Kadi

res foram até a Correge-

tual na pasta que faz com

gundo Mota, ele seria o

na Secretaria da Fazen-

doria do Município para,

que a Cidade deixe de

responsável por milhares

da somente Valero pode-

entre as solicitações, pedir

arrecadar valores de IP-

de imóveis estarem com

ria exercer esta função,

o afastamento de Valero

TU, com prejuízos aos

o cadastro parado propo-

mas, como está legal-

de suas funções.

cofres públicos. O com-

sitalmente no sistema do

mente impedido, os pro-

promisso surgiu durante

imposto.

cessos

de

uma das discussões ocorridas na Sessão Extraordi-

A situação passa pela

nária da quarta-feira (18).

esfera jurídica. A Prefei-

encontram-se

O servidor foi convocado

parados e a pasta não

para ser ouvido pela Co-

tem como remediar.

missão de Administração
e Funcionalismo da Câma-

Na ocasião, Jorginho Mo-

tura tem em seus qua-

Depois de conversar com

ra, mas a reunião do dia

ta (PTC) foi enfático ao

dros cadastradores para

o titular da pasta, os ve-

24 de agosto não foi reali-

pedir que o secretário da

avaliar a situação dos

readores questionaram o

zada por falta de quórum.

pasta, Ibrahim El Kadi,

imóveis e lançar os im-

servidor Valero sobre o

Ele deve ser reconvocado.

