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Câmara de Guarulhos implementa novo 

sistema de telefonia 
Munícipes podem entrar em contato com o Legislativo pelo telefone (11) 2475-0200 e se-

rão direcionados de forma automatizada ao ramal desejado 

do site da Câmara. Caso 

quem ligar não saiba o 

número do ramal, o siste-

ma o guiará automatica-

mente até o departamen-

to desejado por meio de 

uma sequência rápida de 

perguntas e opções.  

A novidade tem como 

objetivo o ganho de agili-

dade e produtividade, e 

faz parte do pacote de 

inovações introduzidas 

no Legislativo pela atual 

gestão, incluindo a mu-

dança para a sede pró-

pria.  

A Câmara de Guarulhos 

está implementando um 

novo sistema de telefonia, 

que irá direcionar de for-

ma rápida e automatizada 

os cidadãos entre os ra-

mais dos diferentes seto-

res ou gabinetes. Qual-

quer cidadão pode entrar 

em contato com a Câmara 

pelo telefone (11) 2475-

0200. Ao atender, um sis-

tema automatizado irá 

solicitar o número do ra-

mal com o qual deseja 

falar – essa informação 

pode ser checada na lista 

de ramais disponível no 
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Comissões Permanentes realizaram 

reuniões virtuais no primeiro semestre 
Confira outras atividades executadas por cada uma delas neste ano de 2021 

niu virtualmente 10 ve-

zes, analisou 18 projetos 

e deu parecer em 13 de-

les.  

- A Comissão de Defesa 

dos Direitos do Consumi-

dor fez cinco reuniões, 

avaliou 10 projetos e deli-

berou oito deles.   

- Ao todo, a Comissão de 

Meio Ambiente realizou 

nove reuniões, emitiu 28 

pareceres, elaborou uma 

moção e um ofício, além 

de fazer uma diligência 

ao zoológico da cidade. 

Na ocasião, os vereado-

res verificaram a estrutu-

ra e as condições de fun-

cionamento do local.  

- A Comissão de Consti-

tuição, Justiça e Legisla-

ção Participativa realizou 

18 reuniões ordinárias e 

sete extraordinárias. Co-

mo resultado, a comis-

são, que analisa todos os 

projetos deliberados pelo 

Plenário, emitiu 115 pare-

ceres.  

- A Comissão de Finan-

ças e Orçamento se reu-

niu 27 vezes (sendo 21 

reuniões ordinárias e seis 

Neste primeiro ano da 

atual Legislatura, as Co-

missões Técnicas Perma-

nentes da Câmara se reu-

niram usualmente de ma-

neira virtual, por conta das 

medidas de proteção con-

tra a Covid-19. Veja abai-

xo quantas reuniões e 

outras atividades cada 

uma delas realizou: 

- De fevereiro a junho de 

2021, a Comissão de Higi-

ene e Saúde Pública reali-

zou sete reuniões extraor-

dinárias, emitiu 12 parece-

res em projetos e sediou 

uma audiência pública de 

prestação de contas da 

Secretaria da Saúde.  

- Já a Comissão de Direi-

tos Humanos, Cidadania, 

Habitação, Assistência 

Social e Igualdade Racial 

se reuniu oito vezes, ana-

lisou 17 projetos de Lei, 

emitiu oito pareceres e 

cinco memorandos.  

- A Comissão de Seguran-

ça Pública fez três reuni-

ões e emitiu seis parece-

res.  

- A Comissão de Obras e 

Serviços Públicos se reu-

extraordinárias), produ-

zindo 63 pareceres.  

- Em 11 reuniões, a Co-

missão de Trânsito e 

Transportes analisou 16 

projetos e emitiu 13 pare-

ceres.  

- No caso da Comissão 

de Desenvolvimento Ur-

bano e Desenvolvimento 

Econômico, foram seis 

reuniões ordinárias e 

uma extraordinária, com 

a emissão de 16 parece-

res.  

- A Comissão de Defesa 

dos Direitos da Mulher se 

reuniu nove vezes e emi-

tiu 14 pareceres.  

- Além de cinco reuniões, 

sendo quatro ordinárias e 

uma extraordinária, a 

Comissão de Defesa dos 

Direitos da Criança, do 

Adolescente e da Juven-

tude realizou seis diligên-

cias e produziu 12 parece-

res. A comissão também 

participou de reuniões 

com entes como os conse-

lheiros tutelares da cidade 

e com uma equipe do Mi-

nistério da Mulher, Família 

e dos Direitos Humanos. 

Os parlamentares fizeram 

ainda uma visita ao Nú-

cleo de Atendimento à 

Vítimas de Violência 

(Navi) Cumbica. 

- A Comissão de Adminis-

tração e Funcionalismo 

Público realizou quatro 

reuniões ordinárias e qua-

tro extraordinárias. Ao to-

do, foram 25 projetos ana-

lisados, 21 pareceres pela 

aprovação e quatro pela 

rejeição.  

- Já a Comissão de Edu-

cação fez cinco reuniões 

ordinárias e uma extraordi-

nária. Foram emitidos 11 

pareceres, sendo 1 com 

substitutivo. 

TV Câmara 



Legislativo encerra primeiro semestre 

com análise de 530 proposituras 
Com a realização de sessões presenciais e remotas, Legislativo aumenta produtividade 

maneira remota, mas que 

também receberam vere-

adores no plenário da 

sede própria, inaugurada 

pelo presidente Martello 

(PDT) em março deste 

ano.   

As Sessões são transmi-

tidas pela TV Câmara 

Guarulhos enquanto as 

galerias do plenário ainda 

não estão abertas ao 

público por conta da pan-

demia do novo coronaví-

rus. Ao final da última 

Sessão Extraordinária do 

semestre, realizada no 

plenário da sede própria, 

o presidente Martello 

Sessões realizadas de 

maneira virtual ou remota, 

todas com total segurança 

para discutir e votar os 

projetos para o andamen-

to da cidade. Assim foi o 

primeiro semestre de tra-

balho na Câmara Munici-

pal de Guarulhos. Com 

três Sessões Ordinárias 

presenciais e 37 Sessões 

Extraordinárias virtuais, o 

Legislativo guarulhense 

aprovou 335 requerimen-

tos de informações, 132 

projetos foram deliberados 

pelas Comissões Perma-

nentes do Legislativo, 

sendo três projetos de 

Resolução, três projetos 

de Decreto Legislativo e 

126 projetos de Lei.   

Quarenta e dois projetos 

foram aprovados até a 

fase final: um projeto de 

Decreto Legislativo, 2 pro-

jetos de Resolução e 39 

projetos de Lei que se-

guem à sanção do prefei-

to. O Plenário apreciou 

ainda 21 vetos. Oito proje-

tos tiveram os vetos rejei-

tados e 13 mantidos. Ao 

final de um semestre de 

trabalho, foram 530 itens 

levados à discussão em 

sessões realizadas de 

Bruno Netto 

Karina Yamada 
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agradeceu pelo trabalho 

realizado durante o se-

mestre e falou sobre a 

importância da unidade 

do Legislativo. “Quero 

informar a todos os vere-

adores, alertar que se 

passaram seis meses 

que essa Câmara se reu-

niu. Incrível como o tem-

po é rápido, a vida conti-

nua. Espero que os vere-

adores se preservem, se 

cuidem, cuidem da famí-

lia, usem máscara e 

mantenham distancia-

mento para que possa-

mos estar aqui depois do 

recesso com absoluta 

certeza e com saúde. Um 

abraço a todos, de cora-

ção. Muito obrigado e me 

desculpem alguma coisa 

que eu possa ter falado e 

ofendido alguém. Estou 

aqui para ajudar a todos. 

Vou repetir o que falei seis 

meses atrás: eu sou mais 

um voto entre os 34, igual-

zinho a todo mundo. Às 

vezes sou obrigado a diri-

gir essa Casa com um 

pouco mais de firmeza, se 

não a discussão vai por 

um caminho que não leva 

a nada. Então, peço a to-

dos compreensão e fica 

minha estima e considera-

ção, de coração, para to-

dos”, afirmou o presidente. 
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Vereador Edmilson preside os trabalhos da Comissão 

CEE da Proguaru realizou oito reuniões e 

ouviu quatro depoimentos no 1º semestre 

Um dos assuntos que 

causou mais polêmica 

nas reuniões foi a possi-

bilidade de contratação 

de uma empresa de con-

sultoria pelo Legislativo 

para analisar a viabilida-

de econômica da Pro-

guaru. Inicialmente, a 

comissão decidiu pela 

contratação, mas a maio-

ria dos vereadores mu-

dou de ideia e o processo 

foi cancelado após vota-

ção.   

Ainda durante as reuni-

ões do semestre, os par-

Instalada em 2021, a Co-

missão Especial de Estu-

dos (CEE) sobre a Pro-

guaru se reuniu pela pri-

meira vez em quatro de 

maio. Proposta pelo vere-

ador Edmilson (PSOL), a 

comissão foi criada para 

fazer um levantamento de 

dados sobre a situação 

financeira e administrativa 

da empresa diante da 

possibilidade de extinção. 

Ao todo, foram oito reuni-

ões da CEE no primeiro 

semestre do ano. Uma 

reunião não foi realizada 

por falta de quórum.   

lamentares colheram 

quatro depoimentos de 

servidores e diretores da 

Proguaru. Foram ouvidos 

Raul Nascimento e Elia-

na de Oliveira, como re-

presentantes dos traba-

lhadores, Luciano Pinto, 

gerente jurídico, e Ricar-

do Bortoleto, diretor ad-

ministrativo-financeiro. 

Em agosto, a expectativa 

é ouvir o diretor-

presidente Francisco Ca-

rone.  

“Já tínhamos feito um 

convite e fizemos, em um 

primeiro momento, uma 

convocatória, porém o lí-

der de governo disse que 

existe acordo com o presi-

dente da Proguaru para 

estar aqui e que não havia 

a necessidade da palavra 

convocatória.  Nós concor-

damos, fica o convite, é 

importante que ele venha 

aqui e que a gente faça as 

perguntas necessárias 

para ele”, afirmou Edmil-

son, presidente da CEE.  

A próxima reunião da Co-

missão está agendada 

para o dia 3 de agosto, 

terça-feira, às 14 horas. 

Bruno Netto 
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Vereadores aprovaram projeto de consórcio 

municipal para compra de vacinas 
O projeto foi aprovado por unanimidade, já foi sancionado e virou Lei Municipal 

Rômulo Ornelas (PT), 

Janete Rocha Pietá (PT), 

Edmilson (PSOL) e Jorgi-

nho Mota (PTC). 

“Esse projeto de consór-

cio dos municípios obvia-

mente não tem muito o 

que questionar, por cau-

sa do desespero que o 

país está passando, um 

caos total; esse projeto 

não prevê somente a 

compra de vacinas, mas 

também prevê a compra 

de medicamentos e eu 

espero que o governo 

incentive a compra des-

ses outros medicamentos 

que acabaram”, afirmou 

Rômulo Ornelas.  

Entre os projetos aprova-

dos pela Câmara de Gua-

rulhos no primeiro semes-

tre de 2021, está o PL 

830/21. O documento rati-

fica o Protocolo de Inten-

ções firmado entre os mu-

nicípios brasileiros, com a 

finalidade de adquirir vaci-

nas para o combate à 

pandemia do coronavírus, 

além de medicamentos, 

insumos e equipamentos 

na área da saúde. Um  

consórcio será formado 

por mais de 1700 municí-

pios, abrangendo cerca de 

125 milhões de brasilei-

ros, ou cerca de 60% da 

população. 

Embora a compra de vaci-

nas seja atribuição do Go-

verno Federal, a pande-

mia do coronavírus levou 

a questão à Justiça e o 

Supremo Tribunal Federal 

(STF) estendeu aos muni-

cípios a competência para 

compra de vacina no caso 

do descumprimento do 

PNI e falta de doses para 

imunização da população. 

A época da votação, vá-

rios vereadores manifesta-

ram-se favoravelmente ao 

projeto, como Professor 

“O governo não comprou 

a vacina e agora os go-

vernadores e os prefeitos 

do Alto Tietê estão fazen-

do consórcios; eu acho 

importante porque vaci-

nar a maior parte da po-

pulação é maneira mais 

eficaz de não haver óbi-

tos”, declarou a vereado-

ra Janete Pietá.  

Para Edmilson, trata-se 

de uma iniciativa correta. 

“É um projeto acertado, 

governadores também 

tem feito o mesmo, como 

é o exemplo do consórcio 

do Nordeste que é um 

consórcio de governado-

res para comprar a vaci-

na, uma vez que cansa-

ram de verificar o desdém 

do atual presidente da re-

pública em relação aos 

mortos, em relação às va-

cinas, em relação à más-

cara e em relação ao álco-

ol em gel.” . 

De acordo com o vereador 

Jorginho Mota, a delibera-

ção do projeto é urgente, 

pois a demora em aprovar 

a compra de vacinas pode 

custar muitas vidas.  

O projeto foi aprovado por 

unanimidade, já foi sancio-

nado pelo prefeito e virou 

Lei Municipal no último dia 

16 de março.  

TV Câmara 
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Lei sobre regularização de edificações é 

sancionada em Guarulhos 
Os descontos podem variar de 10% a 30% dos valores de recolhimento 

larização, se apresenta-

rem proposta e cronogra-

ma para conclusão da 

obra no prazo de um ano. 

Para os processos proto-

colados em até 90 dias 

da data de publicação da 

Lei será concedido o des-

conto de 30% dos valo-

res do recolhimento. Para 

os processos protocola-

dos de 91 a 180 dias, o 

desconto será de 10%. 

Mesmo com o abatimen-

to, será possível solicitar 

o parcelamento dos valo-

res. 

O prefeito Guti sancionou, 

no último dia 16 de julho, 

a Lei 7.926, que trata so-

bre a regularização de 

edificações construídas 

irregularmente.  

Além daquelas que estive-

rem totalmente concluídas 

e que poderão avançar 

sobre o passeio em até 50 

centímetros em beiral, as 

edificações que se encon-

tram apenas com as pare-

des erguidas e cobertura, 

na data da publicação da 

Lei, poderão beneficiar-se 

da oportunidade de regu-

De acordo com dados da 

Secretaria de Desenvolvi-

mento Urbano, nas últi-

mas duas leis que propu-

nham regularização, em 

2014 e 2015, foram pro-

tocolados 7.500 proces-

sos. Destes, 4.400 foram 

concluídos. O restante foi 

indeferido por conta do 

não interesse dos reque-

rentes em dar continuida-

de ao processo. Em breve 

será divulgada a data de 

início dos atendimentos e 

as formas de protocolar. 

Divulgação 

Guarulhos cria Sistema Municipal de Segurança Alimentar 

e Banco de Alimentos 

 

humano, que seriam des-

perdiçados ao longo da 

cadeia produtiva ou de 

comercialização, bem 

como sua distribuição, 

diretamente ou por meio 

de instituições previa-

mente cadastradas, às 

pessoas e famílias em 

estado vulnerável no mu-

nicípio de Guarulhos. 

Além disso, a Lei tam-

bém cria o selo Amigo do 

Banco de Alimentos, des-

Um Projeto de Lei que 

cria um sistema para ga-

rantir alimentos a toda a 

população guarulhense 

foi aprovado pelo Legisla-

tivo e sancionado pelo 

Executivo em maio deste 

ano. O Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar  

regulamenta o banco de 

alimentos de Guarulhos. 

Esse banco visa a arre-

cadação de doações de 

gêneros alimentícios, 

próprios para o consumo 

tinado a empresas como 

hipermercados e fabri-

cantes de alimentos. A 

ideia do selo é conscien-

tizar as organizações a 

evitar o desperdício de 

alimentos, estimular a res-

ponsabilidade social e pro-

mover a sustentabilidade e 

a inclusão. 

Divulgação 
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MP declara cumprido TAC do Legislativo 

para redução de cargos e gastos 
Haverá uma diminuição de R$75 mil atuais para R$60 mil mensais por gabinete 

gislatura, os cargos de 

assessoria serão reduzi-

dos de 15 para 10 em 

cada gabinete. Em ter-

Em fevereiro deste ano, o 

presidente da Câmara de 

Guarulhos, Martello, do 

PDT, firmou um termo de 

ajustamento de conduta 

(TAC), com a Promotoria 

de Justiça do Patrimônio 

Público e Social. Nesse 

TAC, o Legislativo se 

comprometia a reduzir o 

número de cargos comis-

sionados e as verbas des-

tinadas a gabinetes. 

Diante do acordo, no dia 

16 de junho, foi aprovado 

em Plenário, por maioria 

absoluta, um Projeto de 

Resolução reorganizando 

os gabinetes dos vereado-

res. De acordo com o tex-

to, a partir da próxima le-

mos de custeio mensal, 

haverá uma diminuição 

de R$75 mil atuais para 

R$60 mil por gabinete. 

Com isso, o Ministério Pú-

blico decidiu declarar cum-

prido o Termo de Ajusta-

mento de Conduta. 

TV Câmara 

Martello apoia investigações da Polícia Federal e defende 

uso correto de verbas públicas para o combate à Covid 
órgão e criticando dura-

mente possíveis abusos 

em licitações durante a 

pandemia. 

Por meio de nota oficial, 

o presidente afirmou: “É 

inadmissível que as ex-

ceções da lei das licita-

ções, extraordinariamen-

te permitidas durante o 

Em julho foram realiza-

das operações da Polícia 

Federal em Guarulhos 

para investigar suspeitas 

de incorreta utilização de 

recursos públicos desti-

nados ao combate da 

Covid-19. O presidente 

do Legislativo, Martello 

(PDT) se pronunciou 

apoiando o trabalho do 

período de extrema gra-

vidade da pandemia 

(assemelha-se a período 

de guerras) possam ter 

sido utilizados para bene-

fícios escusos, que não 

sejam reparar a necessi-

dade da população num 

período de terrível dor. 

Sem pré-julgamentos, 

mas, com serenidade e 

austeridade, estaremos à 

disposição das autorida-

des judiciárias, acompa-

nhando e buscando inces-

santemente a verdade dos 

fatos em conjunto com as 

instituições fortes do país, 

as quais demonstram in-

dependência e reforçam a 

importância da democra-

cia.” 
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Carros do Legislativo são equipados com 

rastreadores 
Medida visa a garantir mais controle e transparência nos gastos 

rastreadores em todas as 

viaturas. Dessa maneira, 

temos um software que 

controla todo itinerário 

das viaturas. Isso nos dá 

um controle melhor de 

gastos com gasolina e da 

situação das próprias 

viaturas da Administra-

ção, resguardando o pre-

sidente Martello, que é 

responsável por todas 

elas”. Atualmente, a frota 

do Legislativo conta com 

37 carros, que são utiliza-

dos pela Administração 

da Câmara e pelos vere-

adores. Com a instalação 

dos rastreadores, a presi-

dência do vereador Mar-

tello cumpre mais uma 

pendência com o Tribu-

nal de Contas do Estado 

de São Paulo.    

Na última semana de ju-

lho, todos os veículos utili-

zados pelo Legislativo 

Guarulhense foram equi-

pados com aparelhos ras-

treadores. A medida foi 

determinada pelo presi-

dente da Câmara, Martello 

(PDT), seguindo aponta-

mentos do Tribunal de 

Contas do Estado de São 

Paulo. A ideia é garantir 

mais controle e transpa-

rência nos gastos.   

Secretário de Administra-

ção da Casa de Leis, Ver-

ci Ferreira explicou como 

funcionará o sistema. 

“Com esses apontamen-

tos feitos pelo Tribunal em 

relação à transparência, o 

presidente resolveu insta-

lar, de forma gratuita, os 

 

Bruno Netto 

Presidente Martello exalta o dia 9 de julho em nota oficial 

“O feriado de nove de 

julho relembra a Revolu-

ção Constitucionalista de 

1932, que tentou derru-

bar o governo ditatorial 

do então presidente Ge-

túlio Vargas e pela defe-

sa do cumprimento da 

Constituição, quando 

motins armados se orga-

nizaram principalmente 

Por ocasião da comemo-

ração do feriado paulista 

de 9 de julho, o presiden-

te do Poder Legislativo, 

Fausto Miguel Martello 

(PDT) divulgou uma nota 

oficial em homenagem 

aos heróis que lutaram 

na Revolução Constituci-

onalista. Segue o texto 

completo do comunicado: 

em São Paulo, no sul do 

Mato Grosso e no Rio 

Grande do Sul. A chama-

da Guerra Paulista termi-

nou três meses depois, 

com a derrota dos revolu-

cionários, muitos deles, 

civis, mas o objetivo da 

luta foi conquistado, com 

a instituição de uma nova 

Constituição. Os grandes 

legados desta luta foram a 

Constituição de 1934 e a 

transformação daqueles 

que lutaram em símbolos 

e inspiração. Nossa home-

nagem aos que participa-

ram do último grande com-

bate armado do País e 

lutaram por um Brasil mais 

livre e democrático. Para-

béns aos nossos heróis!” 
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Lei do PPI foi implementada em junho deste ano 

Parcelamento de dívidas aprovado pela Câmara 

em maio já está em vigor 

mia na cidade. “O que eu 

gostaria de deixar regis-

trado é que muita gente 

fica aguardando o PPI 

para poder regularizar 

tributos não recolhidos, 

que deveriam ter entrado 

nos cofres públicos ante-

riormente e uma discor-

dância em relação ao 

enfoque que está sendo 

dado, como se fosse um 

pacote para a retomada 

da economia, mas ele 

tem como foco a arreca-

dação, para colocar mais 

dinheiro nos cofres públi-

cos; retomar a economia 

da cidade é a Prefeitura 

se colocar de forma dis-

ponível para dialogar 

Na Sessão de 26 de maio, 

a Câmara aprovou o Pro-

jeto de Lei, do Executivo, 

que cria o Programa de 

Parcelamento Incentivado 

(PPI). Foram 33 votos fa-

voráveis. O programa dá 

descontos e isenções nos 

juros e multas sobre im-

postos municipais venci-

dos até 30 de dezembro 

de 2020. 

Com relação a essa pro-

posta, apenas dois verea-

dores da oposição se ma-

nifestaram. O vereador 

Edmilson (PSOL) questio-

nou o enfoque do Executi-

vo de que a medida auxili-

aria a retomada da econo-

com os setores produti-

vos sobre quais medidas 

deveriam ser adotadas.” 

Maurício Brinquinho (PT) 

reforçou a opinião do 

colega e cobrou mais 

debates sobre os proje-

tos. “Eu também não 

acho que isso é para 

aquecer a economia e 

que isso vem trazer be-

nefício para levantar a 

economia da cidade. 

Não dá pra aquecer a 

economia, discutindo a 

perda de emprego de 

4.700 trabalhadores, é 

sempre na contramão, 

incentivar a economia de 

um lado e fazer a demis-

são de trabalhadores de 

outro, então, é antagôni-

co. Não é assim que se 

defende um projeto des-

ses, também colocado em 

cima da hora sem fazer 

um debate maior, não 

existe uma audiência pú-

blica e não se conversa 

com a população se estão 

bons os projetos e se irão 

ajudar as pessoas. Então, 

que se converse ampla-

mente com a população e 

com os vereadores”.  

Logo após a aprovação 

em Plenário, o projeto foi 

sancionado pelo prefeito. 

O PPI foi implementado 

em junho deste ano. 

Bruno Netto 
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O vereador Dr. Alexandre Dentista defendeu o PL 

Câmara vai analisar veto parcial ao projeto 

que cria Loteria Municipal 

manos, esporte, cultura, 

saúde e segurança pú-

blica. A proposta rece-

beu 21 votos favoráveis, 

oito contrários e três 

abstenções. O vereador 

Dr. Alexandre Dentista 

(PSD) defendeu a medi-

da em Plenário. “Eu vo-

tei favorável ao projeto 

por entender que nesse 

momento difícil de pan-

demia isso vai aumentar 

a arrecadação e o recur-

so para a nossa cidade.”  

O prefeito Guti sancio-

nou o projeto, que se 

No primeiro semestre des-

te ano, a Câmara aprovou 

um Projeto de Lei que cria 

a loteria municipal. Mas, 

durante a análise do texto 

final, o Executivo vetou a 

emenda que destinava 

parte dos recursos arreca-

dados para a implantação 

do Hospital Veterinário 

Municipal. Agora, a propo-

situra está de volta ao Le-

gislativo para análise do 

Veto.  

A medida visa financiar 

ações nas áreas de assis-

tência social, direitos hu-

tornou Lei em 22 de ju-

nho deste ano. No entan-

to, o gestor municipal 

vetou a emenda apresen-

tada pelos vereadores 

Geleia Protetor (PSDB), 

Gilvan Passos (PSD) e 

Romildo Santos (PSD).  

Agora, o Veto Parcial do 

será analisado pelos vere-

adores, que podem mantê

-lo ou rejeitá-lo.  

TV Câmara 

Mudanças no Conselho do Fundeb são sancionadas no 

primeiro semestre do ano 

 

Entre as atribuições do 

Conselho de Acompa-

nhamento e Controle 

Social do Fundeb se 

destaca o controle soci-

al sobre a distribuição, a 

transferência e a aplica-

ção dos recursos do 

Fundo, com organiza-

ção e ação independen-

tes e em harmonia com 

todos os órgãos da ad-

ministração pública dire-

ta e indireta.  

Em março deste ano, a 

Câmara de Guarulhos 

aprovou e a Prefeitura 

sancionou uma lei que 

reestrutura o Conselho 

de Controle do Fundeb – 

um fundo de verbas des-

tinadas à Educação Bási-

ca. As mudanças são 

adequações na legisla-

ção federal, de autoria da 

Prefeitura, e foram apro-

vadas em regime de ur-

gência.  

A composição do Conse-

lho foi definida da seguin-

te forma: dois represen-

tantes do Poder Executi-

vo, sendo pelo menos 

um deles da Secretaria 

de Educação, um repre-

sentante dos professores 

da educação básica pú-

blica, um representante 

dos diretores das escolas 

básicas públicas, um re-

presentante dos servido-

res técnico - administrati-

vos das escolas básicas 

públicas, dois represen-

tantes de pais de alunos, 

dois representantes de 

estudantes, devendo um 

deles ser indicado pela 

entidade de estudantes 

secundaristas, um repre-

sentante do Conselho Mu-

nicipal de Educação, um 

representante do Conse-

lho Tutelar e dois repre-

sentantes de organizações 

da sociedade civil.  



12                     Informativo Câmara - Edição nº 7 // Julho de 2021 

Pai do vereador Jorginho Mota é 
homenageado pelo filho 

 

Câmara lamenta falecimento do ex-vereador Moacir Souza 

pre estará em cada pas-

so que darei em minha 

vida pública, privada, na 

minha vida como pai, 

amigo e irmão. Um beijo, 

te amo".  

Em 07 de julho, faleceu 

Jorge Mota De Oliveira, 

pai do vereador Jorginho 

Mota.  O parlamentar ho-

menageou o pai, que con-

sidera seu grande ídolo:  

"Onde quer que o senhor 

esteja, pai, que o senhor 

fique muito bem. Sempre 

lutei para dar carinho, 

atenção e tranquilidade 

para o senhor e para a 

mãe, por isso hoje meu 

coração está em paz com 

sua partida, pois sei que o 

senhor está encontrando 

minha mãe, para juntos 

serem felizes pela eterni-

dade! Que Deus te acom-

panhe! Muito obrigado por 

tudo que o senhor fez por 

mim e meus irmãos e te-

nha certeza que o senhor 

será um exemplo e sem-

O velório de Jorge Mota 

de Oliveira foi realizado 

no Paço Municipal. O 

presidente do Poder Le-

gislativo de Guarulhos, 

Fausto Miguel Martello, 

assim como os demais 

vereadores e  os funcioná-

rios da Câmara Municipal 

enviaram suas condolên-

cias ao parlamentar, fami-

liares e amigos. 

além de ter sido candida-

to a vice-prefeito em 

2016.  

O presidente Martello, 

demais vereadores e fun-

cionários desta Casa la-

mentaram a perda dessa 

figura importante na his-

tória da cidade de Guaru-

lhos e enviaram condo-

lências aos seus familia-

res e amigos.  

Faleceu em 12 de julho 

Moacir Souza, ex-

vereador e ex-secretário 

de Educação de Guaru-

lhos, devido a complica-

ções decorrentes da Co-

vid-19.  

Moacir era filiado ao Parti-

do dos Trabalhadores 

(PT) e já ocupou as secre-

tarias de Governo e de 

Desenvolvimento Urbano, 


