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A CEE vai analisar as questões financeiras e orçamentárias da empresa pública. Os integrantes da comissão, bem 
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Comissão Especial de Estudos irá 

investigar situação da Proguaru 
A CEE vai analisar as questões financeiras e orçamentárias da empresa pública 

guindo regras de propor-

cionalidade definidas no 

Regimento Interno da 

Câmara.  

A Comissão será presidi-

da pelo vereador Edmil-

son Sousa (PSOL). An-

dré Alves (Cidadania) 

será o relator. Os demais 

membros serão os verea-

dores Leandro Dourado 

(PTC), Romildo Santos 

(PSD), Lauri Rocha 

(PSD), Carol Ribeiro 

(PSDB), Maurício Brin-

quinho (PT), Pastor Anis-

taldo (PSC), Sandra Gile-

no (Patriota), Jayme Juni-

or (Republicanos) e Dani-

lo Gomes (DC). 

As reuniões irão começar 

no mês de maio e serão 

inicialmente realizadas 

todas as terças-feiras, às 

14 horas, com transmis-

são ao vivo da TV Câma-

Material produzido pela Secretaria de Comunicação, Rádio e TV Câmara  

Câmara Municipal de Guarulhos 

A Comissão Especial de 

Estudos que irá analisar a 

situação financeira e orça-

mentária da empresa Pro-

gresso e Desenvolvimento 

de Guarulhos SA 

(Proguaru) definiu em abril 

seus integrantes, bem 

como os dias e horários 

das reuniões.  

A CEE será formada por 

onze vereadores indica-

dos pelos partidos, se-

Secretário de Comunicação - Sergio Lessa 

Diretor de Comunicação - Waltair Martão 

Presidente - Miguel Martello (PDT) 

Secretário Chefe de Gabinete - Sergio Luiz Deboni 

ra pelo site e redes sociais 

do Legislativo. 

A comissão foi motivada 

pela decisão do Executivo 

de fechar a empresa sob 

a justificativa de inviabili-

dade financeira. Na atual 

legislatura, diversos vere-

adores se posicionaram 

contra a medida, que ha-

via sido aprovada na Câ-

mara no final do ano pas-

sado. 

Divulgação/Proguaru 
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Projeto incentiva estudantes de medicina a prestarem 

serviços na cidade 

esses profissionais pres-

tem serviços na saúde 

pública de Guarulhos, 

principalmente em áreas 

de periferia.      

A propositura não rece-

beu parecer e deve voltar 

para a pauta depois que 

Casa Forte a reformular. 

“Após a formação desse 

aluno, ele deve prestar 

serviços nas UBSs e hos-

pitais do município, prin-

cipalmente nas periferias, 

A Comissão de Direitos 

Humanos, Cidadania, Ha-

bitação, Assistência Social 

e Igualdade Racial deba-

teu uma proposta de seu 

presidente, o vereador 

Wesley Casa Forte. A me-

dida autoriza a concessão 

de bolsas de estudos e 

institui o ressarcimento 

desse crédito educativo 

municipal para pessoas 

que queiram estudar medi-

cina. A contrapartida é 

que, depois de formados, 

onde muitos profissionais 

não querem atuar pelo 

deslocamento, pela falta 

de segurança ou até 

mesmo pela questão fi-

nanceira, pois se trabalhar 

em uma unidade mais 

central terá a facilidade de 

acesso para atuar em uma 

clínica particular”, afirmou. 

Vereadores querem evitar ampliação e instalação de 

novos aterros na APA Cabuçu 

rável. “A proposta proíbe 

a instalação de aterros 

sanitários na região do 

Cabuçu. Essa é uma rei-

vindicação da população 

local e aquela região não 

comporta mais esse tipo 

de equipamento. Já te-

mos lá um aterro da CDR 

Pedreira e um da antiga 

Quitaúna, que hoje é da 

Prefeitura.” 

A Comissão de Meio Am-

biente analisou uma pro-

posta do vereador Edmil-

son Souza (PSOL), que 

visa barrar a ampliação ou 

instalação de aterros sani-

tários na Área de Proteção 

Ambiental (APA) Cabuçu. 

Presidente da Comissão, 

Edmilson explicou que o 

parecer ao projeto foi favo-

Souza ainda destacou a 

importância do projeto. 

“Temos certeza que, se 

não tivermos na legisla-

ção uma proibição de 

novos empreendimentos 

desse tipo, aquilo virará 

um grande lixão da Regi-

ão Metropolitana de São 

Paulo, precarizando o 

meio ambiente, poluindo 

as nascentes de água e 

matando as espécies que 

ali convivem, além da 

questão do desconforto do 

cheiro, que é sentido não 

apenas no Cabuçu, mas 

chega até a Vila Galvão, 

Cambará, Parques Conti-

nentais e toda aquela regi-

ão. O projeto visa proteger 

o meio ambiente e o direi-

to de moradia digna da 

população”. 

Projeto cria contribuição voluntária para a causa animal 

causa animal na cidade a 

ser realizada por meio do 

carnê do IPTU. 

O presidente da Comis-

são, Pastor Anistaldo 

A Comissão Permanente 

de Finanças e Orçamento 

deu parecer favorável a 

projeto da vereadora Carol 

Ribeiro (PSDB) sobre con-

tribuição voluntária para a 

(PSC), elogiou e explicou 

a proposta: "As pessoas 

vão receber o carnê do 

IPTU e lá vai ter um bole-

to para que possam fazer 

alguma doação, de forma 

voluntária, em prol da cau-

sa animal. Esta receita 

arrecadada vai diretamen-

te para o departamento 

que cuida disso no nosso 

município.“ 

TV Câmara 



Vítimas da Covid-19 são lembradas 

durante Sessão Extraordinária 
Quase 70 itens foram deliberados em quatro horas de votações 

(DEM) que, assim como 

a autora, cobraram a fi-

nalização do trabalho na 

área, há anos sem con-

clusão. As reclamações 

foram rebatidas pelo vice

-líder da oposição, Geral-

do Celestino (PSC), afir-

mando que o atraso nas 

obras é principalmente 

de responsabilidade das 

gestões passadas. 

As outras duas propositu-

ras referiam-se sobre 

projetos de Lei. O PL 

1569/2019, encaminhado 

por Janete Rocha Pietá, 

que pretende alterar a Lei 

7470, de 04 de maio de 

Os vereadores da Câmara 

de Guarulhos, em Sessão 

Extraordinária realizada 

em 07 de abril, fizeram a 

análise de 68 itens. Des-

tes, 66 se referiam a Re-

querimentos que solicita-

vam, em sua maioria, in-

formações sobre serviços 

sob a responsabilidade da 

Prefeitura. 

Quando da leitura do Re-

querimento 1063/2021, 

assinado por Janete Ro-

cha Pietá (PT), que solici-

ta ao Executivo informa-

ções sobre a vacinação 

contra a Covid-19 para 

trabalhadores das redes 

de farmácias e drogarias, 

a autora pediu maiores 

esforços do Poder Execu-

tivo, com colaboração do 

Legislativo, na intenção de 

acelerar o ritmo de vacina-

ção em Guarulhos. 

O Requerimento 1066/ 

2021 também de Janete 

Pietá. solicita informações 

do prefeito sobre a conclu-

são das obras do Trevo 

de Bonsucesso. Recebeu 

o apoio dos vereadores 

Martello (PDT), Sergio 

Magnum (Patriota), Lamé 

(MDB) e Laércio Sandes 

Bruno Netto 

Karina Yamada 
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2016, que dispõe sobre a 

consolidação da legisla-

ção municipal referente 

ao calendário oficial de 

eventos, conforme espe-

cifica, para incluir a Se-

mana de Combate ao 

Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e 

Adolescentes foi aprova-

do com significativos co-

mentários positivos. 

Todavia, o PL 2269/2020, 

proposto por Edmilson 

(Psol), que pretende alte-

rar a Lei 7839/2020 per-

mitindo que possam ser 

feitos, de forma recreati-

va, passeios em carroças 

puxadas por cavalos, foi 

bastante debatido com 

posições positivas e nega-

tivas à proposição. Após o 

acirrado debate, o substi-

tutivo nº 1 da propositura 

recebeu 24 votos favorá-

veis e três contrários e, 

agora segue para a se-

gunda discussão e vota-

ção. 

Ainda durante a sessão, 

os vereadores lamentaram 

as mortes ocorridas por 

causa da pandemia cau-

sada pelo novo coronaví-

rus, respeitando um minu-

to de silêncio em homena-

gem às vidas perdidas. 
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Jorginho Mota e Janete Rocha Pietá também se manifestaram sobre o tema 

No Dia Mundial da Saúde, Martello destaca 

importância da vacinação 

ra que a população, não 

só de Guarulhos, tenha 

um pouco de paz para 

continuar suas ativida-

des”, destacou Mota. 

“Eu gostaria de saudar 

todos os trabalhadores e 

trabalhadoras da saúde 

de Guarulhos, que estão 

super carregados de tra-

balho, estressados por-

No dia 7 de abril foi come-

morado o Dia Mundial da 

Saúde. O vereador Jorgi-

nho Mota (PTC) e a vere-

adora Janete Rocha Pietá 

(PT) se manifestaram so-

bre o tema. “Eu queria 

aqui enaltecer os profissi-

onais que estão na linha 

de frente do Covid-19, que 

estão lutando para que 

esse colapso acabe e pa-

que são poucos, e nós 

estamos com um quadro 

muito difícil”, afirmou Ja-

nete. “Acho que essa 

Câmara precisa ter prota-

gonismo e intervir para 

ter mais vacinas na nos-

sa cidade e auxílio emer-

gencial para todos. “ 

O presidente Martello 

(PDT) também fez uso da 

palavra para falar sobre a 

importância da vacinação. 

“A situação é gravíssima, 

a fome está batendo na 

porta de todos os brasilei-

ros. Ou se vacina, ou se 

vacina, para que possa-

mos ter as empresas não 

com meia porta, mas com 

a porta inteira para as pes-

soas poderem levar o pão 

para suas casas”. 

Janete Rocha Pietá (PT) pede engajamento da 

Câmara na busca por mais vacinas para Guarulhos 

mácia. Eles estão na lista 

de prioritários e, infeliz-

mente, recebi uma recla-

mação de uma trabalha-

dora de drogaria dizendo 

que nem os farmacêuti-

cos nem os funcionários 

foram vacinados. Isso é 

gravíssimo porque eles 

atendem a área de saú-

de. Quem está com Co-

vid também vai na farmá-

cia comprar”. 

Janete sugere ao presi-

dente Martello (PDT) que 

a Câmara atue nessa 

situação. “Não fiz projeto 

porque esse grupo já é 

prioritário e a Secretaria 

Na Sessão Extraordinária 

do dia 7 de abril, a verea-

dora Janete Rocha Pietá 

(PT) pediu que a Câmara 

se envolva diretamente na 

busca por mais vacinas 

para a cidade. A solicita-

ção foi feita ao encami-

nhar o requerimento que 

pede ao Executivo infor-

mações sobre vacinação 

contra a Covid-19 para 

trabalhadores de farmá-

cias e drogarias. “Esse é 

um clamor dos trabalha-

dores das farmácias. Eles 

têm atendido e diagnosti-

cado vários casos de Co-

vid porque as pessoas 

primeiro procuram a far-

de Saúde responde que 

não tem vacina. Por isso 

senhor presidente, acho 

que devemos fazer uma 

comissão, com a sua pre-

sidência, junto ao gover-

no do Estado de São 

Paulo e ao secretário de 

Saúde para que mais 

vacinas venham para 

Guarulhos. Estamos preci-

sando de mais vacinas e é 

inadmissível que cidades 

com menor número de 

habitantes recebam, em 

proporção, mais do que 

Guarulhos”, completou a 

parlamentar. 

TV Câmara 
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Restrição de circulação de caminhões no 

Trevo de Bonsucesso é criticada 
Vereadores debatem motivos que levaram ao atraso da obra, prometida para janeiro  

abril e não foi concluído. 

Mesmo assim eu peço 

informação porque quem 

sabe ocorreu algo rele-

vante”. 

O presidente da Câmara, 

Martello, do PDT, refor-

çou a necessidade de 

conclusão da obra. “Esse 

vereador passa lá diaria-

mente. Eu me pergunto 

diariamente ‘quando vai 

ficar pronto esse Trevo 

de Bonsucesso?’ É um 

mistério. Tem que con-

cluir ali, segundo o prefei-

to, faltam 5% das obras; 

eu não sei se é cinco, se 

é dez se é quinze, se é 

um. A população está 

cansada de diariamente 

ficar ali em torno de meia 

hora, quarenta minutos, 

uma hora para passar 

nesse abençoado Trevo”. 

Os vereadores Laércio 

Sandes, do Democratas, 

e Sergio Magnum, do 

Patriota, criticaram a res-

trição de tráfico de cami-

nhões pesados pelo Tre-

vo de Bonsucesso. “A 

partir desses dias estará 

se restringindo a circula-

ção de caminhão no Tre-

vo de Bonsucesso. A 

Na sessão do dia 7 de 

abril, os vereadores co-

braram o término das 

obras do Trevo de Bonsu-

cesso e criticaram a restri-

ção do tráfico de cami-

nhões pesados no local. A 

restrição acontece de se-

gunda à sexta em dois 

períodos: das seis às no-

ve da manhã e das cinco 

da tarde às oito da noite e 

aos sábados, das sete da 

manhã ao meio-dia.  

O debate teve início quan-

do a vereadora Janete 

Pietá, do PT, encaminhou 

requerimento solicitando 

informações sobre a con-

clusão das obras do Tre-

vo. “O prefeito Guti disse 

que em janeiro deste ano, 

o Trevo de Bonsucesso 

estaria pronto. E aí eu 

pergunto: por que não 

está pronto? É muito im-

portante que ele respon-

da, ou ele deixe de falar 

como 1° de abril. Um ges-

tor não pode dizer uma 

coisa e depois não cum-

prir e ele disse que nesse 

1° de janeiro de 2021, o 

Trevo de Bonsucesso es-

taria pronto. E aí eu quero 

deixar bem claro para a 

população, já estamos em 

meu ver é um grande 

desserviço para a cidade 

de Guarulhos por conta 

de que não pode o Go-

verno Municipal passar 

recibo por conta do erro 

de projeto do viaduto de 

Bonsucesso. A gente 

passa ano, vai ano e vem 

ano e está se falando 

nessa finalização do Tre-

vo de Bonsucesso e, ao 

mesmo tempo, o projeto 

foi mal feito e não atende 

aos anseios de nossa 

cidade. Eu vejo que se 

esse trevo foi mal proje-

tado, o que cabe ao Go-

verno é replanejar o Tre-

vo, passando a conta 

para quem de direito. O 

que a gente não pode, 

simplesmente, é inibir o 

crescimento da cidade a 

evolução da cidade”, dis-

se Sandes. 

Sergio Magnum disse: 

“Ontem eu estive conver-

sando com o secretário de 

Governo, o Americano, a 

respeito desse tema, dos 

caminhões não poderem 

circular nos horários antes 

das oito da manhã, princi-

palmente os caminhões 

que prestam serviços para 

a Prefeitura de Guarulhos; 

as terceirizadas, os cami-

nhões que prestam servi-

ço para a Sabesp, hoje, 

em Guarulhos; até mesmo 

os caminhões, como o 

Laércio falou, de empre-

sas de alimentos que pre-

cisam adentrar pela Dutra 

e entrar no bairro dos Pi-

mentas, pelo Trevo de 

Bonsucesso. Então é um 

absurdo isso!”. 

O vereador Lamé, do 

MDB, afirmou que o pro-

Bruno Netto 
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blema do trânsito na regi-

ão só se resolveria com 

uma nova obra. “Eu acho 

que ali o Trevo de Bonsu-

cesso tem a necessidade 

de fazer uma nova obra 

um pouco adiante, sentido 

Rio de Janeiro, só para 

retorno, e aí resolveria 

todo o problema. E por 

esse motivo, só tem esse 

local geográfico para os 

caminhões trafegar e não 

é restringindo a circulação 

que vai resolver o proble-

ma. Vai resolver o proble-

ma uma nova obra para 

resolver em definitivo”. 

Vice-líder do Governo, o 

vereador Geraldo Celesti-

no, do PSC, apontou difi-

culdades no desenvolvi-

mento da obra relativas 

também a gestões anterio-

res. “O município teve pro-

blema de repasses da 

contrapartida do munícipio 

ao Governo Federal, junto 

à Caixa Econômica Fede-

ral, e também tivemos 

muitos problemas ali de 

desapropriação. Então, 

hoje estão querendo jogar 

toda culpa do Trevo de 

Bonsucesso na atual Ad-

ministração. E com a pos-

se do novo governo Bolso-

naro, em Brasília, presi-

dente do país, foram sus-

pensos praticamente to-

dos os convênios com o 

município para reiniciar 

uma nova conversa, então 

demorou quase um ano e 

meio para acertar o novo 

convênio do Trevo de 

Bonsucesso para termi-

nar. A solução daquela 

região, senhor presiden-

te, vossa excelência pas-

sa por ali todos os dias, é 

o bairro dos Pimentas, 

aquela região de Bonsu-

cesso é uma grande me-

trópole e a única saída 

que nós temos ali, verea-

dor Laércio Sandes, é o 

Trevo de Bonsucesso. O 

que nós temos de fazer é 

gestão junto aos deputa-

dos federais da cidade 

que libere  a verba para 

aquela passagem na Du-

tra, próximo à antiga Ria-

chuelo”. 

O presidente da Câmara 

pretende se reunir com o 

Executivo para tentar 

resolver o problema. “Eu 

acho que a Câmara Mu-

nicipal teria que unir os 

34 vereadores, todos, e 

cobrar o prefeito Guti 

para uma solução porque 

passou da hora de ter 

uma solução aquele Tre-

vo. Então, a minha posi-

ção é essa, eu apelo aos 

vereadores que vamos 

nos unir para ter uma 

posição pacífica, eviden-

te, ninguém aqui está 

querendo pressionar o 

prefeito. Mas que resolva 

o problema, diga para 

essa Casa o que vai ser 

feito e em quanto tempo 

vamos resolver.” 

Laércio Sandes (DEM) 

 

“Eu acho que a Câmara Muni-

cipal teria que unir os 34 vere-

adores, todos, e cobrar o pre-

feito Guti para uma solução 

porque passou da hora de ter 

uma solução aquele Trevo.” 

Martello (PDT) 

Veja falas de alguns vereadores 
sobre o Trevo de Bonsucesso: 

“O que nós temos de fazer é 

gestão junto aos deputados 

federais da cidade para que 

se libere  a verba para aquela 

passagem na Dutra, próximo 

à antiga Riachuelo." 

“Se esse trevo foi mal proje-

tado, o que cabe ao Gover-

no é replanejar, passando a 

conta para quem é de direi-

to. O que a gente não pode, 

simplesmente, é inibir o 

crescimento da cidade.” 

“Eu acho que ali o Trevo de 

Bonsucesso tem a necessi-

dade de fazer uma nova 

obra um pouco adiante, 

sentido Rio de Janeiro, só 

para retorno, e aí resolveria 

todo o problema." 

Lamé (MDB) 

 

Geraldo Celestino (PSC) 
TV Câmara 

TV Câmara 

TV Câmara 

TV Câmara 

TV Câmara 
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Alteração no Código de Defesa Animal gera 

debate na Câmara 

TV Câmara 

O vereador Marcelo Se-

minaldo, do PT, disse 

que votaria contrariamen-

te. “Essa questão em 

especial eu votarei con-

trariamente. Vossa exce-

lência sabe que eu tentei, 

por exemplo, aprovar na 

cidade de Guarulhos uma 

lei que proibia as cava-

lhadas aqui na cidade e 

fui vencido em outra oca-

sião. Eu acredito que do 

ponto de vista cultural, 

várias questões que no 

passado a gente enten-

dia como normais, hoje a 

gente não pode aceitar 

mais. 

O vereador Laércio San-

des, do DEM, também se 

manifestou e assim como 

o presidente da Casa, 

Martello, do PDT, apoiou 

a proposta do vereador. 

“Eu tenho para mim, que 

para esse segmento, o 

melhor é nós adequar-

mos à realidade. E como 

é algo histórico com os 

interesses da cidade, eu 

vou votar pela retificação 

do Código; vou votar pela 

acolhida do projeto”. 

O presidente do Legislati-

vo apoiou a iniciativa. “Eu 

Em sessões extraordiná-

rias, os vereadores discuti-

ram e aprovaram uma pro-

posta de alteração do Có-

digo de Defesa Animal 

apresentada pelo vereador 

Edmilson Sousa, do 

PSOL. “A minha alteração 

é apenas para que se au-

torize passeios sem maus 

tratos, sem nenhum tipo 

de sobrepeso sobre o ani-

mal. Charrete comporta na 

maior parte das vezes 

uma ou duas pessoas. 

Então eu peço o voto favo-

rável a todos os colegas 

para que a gente faça es-

sa correção no Código de 

Defesa Animal”. 

“Eu discordo completa-

mente do vereador que 

acabou de falar, tenho 

muito respeito a ele, Ed-

milson Souza, mas quan-

do se coloca duas pesso-

as obesas em cima do 

animal, para mim, já é 

maus tratos”, disse o vere-

ador Geleia Protetor 

(PSDB). “Eu já fui obeso e 

hoje é inaceitável colocar 

dois obesos em cima do 

animal e sair passeando. 

Acredito que a gente tem 

outras opções para passe-

ar, né, vereador?”. 

Medida proposta pelo vereador Edmilson garantiu a legalidade do uso de charretes 

queria também encami-

nhar e vou ficar com o 

vereador Edmilson Sousa 

e dizer que eu sou fã de 

cavalo. Meus avós, bisa-

vós. Eu tenho meia dúzia 

de cavalos de charrete, 

que são muito bem trata-

dos, não se usa chicotes, 

não se usa nada disso. É 

um passeio saudável no 

sábado, no domingo. É 

evidente que precisa pro-

teger os animais, mas 

dentro da norma, dentro 

da regra”, disse Martello 

(PDT). 

A vereadora Carol Ribei-

ro, do PSDB, se manifes-

tou favorável ao projeto e 

afirmou conhecer de per-

to a atividade, assim co-

mo a vereadora Sandra 

Gileno, do Patriota. O 

vereador Leandro Doura-

do, do PTC, também é 

favorável ao projeto. “Eles 

amam os cavalos e eles 

cuidam, sim, deles. Eu 

pude ver de perto. Então, 

eu vou votar sim e para-

béns vereador”, disse Ca-

rol. “Na minha opinião, eu 

não vejo maus tratos. Eu 

fui de perto e conheci. Eu 

concordo com ele e vou 

votar sim”, disse Sandra 

Gileno. 

O vereador Leandro Dou-

rado também se manifes-

tou. “Eu acredito que não 

é nem maus tratos ao ani-

mal. Pelo contrário, a gen-

te tá fazendo com que o 

cavalo se exercite, de 

uma maneira correta, de 

uma maneira adequada. 

Toda a parte, claro, de 

carroças, de charretes são 

bem estruturadas, elas 

têm almofada para que 

não machuque o cavalo”. 
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Semana de combate à exploração de crianças e 

adolescentes fará parte do calendário de Guarulhos 

crianças e adolescentes, 

com a realização de ativi-

dades de conscientiza-

ção no mês de maio.  

“Em Guarulhos existe 

toda uma movimentação 

sobre esse tema, princi-

palmente organizada pe-

Durante a Sessão Extra-

ordinária de 07 de abril, 

os vereadores aprovaram 

um projeto elaborado por 

Janete Rocha Pietá (PT). 

A parlamentar propõe a 

criação da semana de 

combate ao abuso e à 

exploração sexual de 

los Conselhos de apoio à 

criança e ao adolescente 

que defendem o Estatuto 

da Criança e do Adoles-

cente. declarou Pietá. “É 

importante também que 

nós, como vereadores, 

possamos também ouvir 

a comunidade”, finalizou. 

Weliton Bezerra (PTC) 

também defendeu o proje-

to: “trazer este tema para 

a Câmara é algo de extre-

ma importância. Todo mês 

de maio é um mês de luta 

que nós precisamos trazer 

à luz verdadeiramente es-

ta temática”, declarou. 

Dia do Jornalista é lembrado pelo vereador Lamé durante 

Sessão Extraordinária 

Líbero Badaró, que foi 

assassinado 100 anos 

antes. Eu não poderia 

deixar de homenagear 

todos os colegas jornalis-

tas, comunicadores, prin-

cipalmente os desta cida-

de”, afirmou. 

Lamé declarou que a 

pandemia, de certa ma-

Comemorado em 7 de 

abril, o Dia do Jornalista 

foi lembrado pelo verea-

dor Lamé (MDB) em Ses-

são Extraordinária: “dia 7 

de abril faz 90 anos que 

a Associação Brasileira 

de Imprensa instituiu esta 

data como Dia do Jorna-

lista, justamente para 

homenagear o jornalista 

neira, acaba dificultando 

também a o desempenho 

dos jornalistas em sua 

missão de informar a 

população: “porque o 

jornalismo é feito na rua, 

é feito na fonte, é feito 

com entrevistas, é feito 

com debates, é feito com 

checagem da informação 

no local”, concluiu. 

Por fim, o parlamentar 

também comentou que 

vários jornalistas foram 

vítimas da Covid-19 no 

desempenho da profissão: 

“nós só temos que rezar e 

realmente adotar todas as 

medidas necessárias para 

que a nossa saúde e a 

saúde da população sejam 

preservadas”, finalizou. 

Vereador Welliton Bezerra lamenta agressão sofrida por 

funcionários do PA Dona Luiza 

 que os trabalhadores do 

Dona Luiza sofreram é 

inadmissível. Não tem 

cabimento uma pessoa 

chegar a esse nível de 

entrar com uma barra de 

ferro e sair quebrando 

tudo dentro do hospital”, 

disse Bezerra. “O que 

essa pessoa fez é um 

absurdo”. 

Durante a Sessão Extra-

ordinária do dia 7 de 

abril, o vereador Welliton 

Bezerra (PTC) fez uma 

nota de repúdio sobre 

uma suposta agressão 

sofrida por funcionários 

da unidade de Pronto 

Atendimento Dona Luiza. 

O parlamentar lamentou 

o ocorrido. “A agressão 

TV Câmara 
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Requerimentos apresentados por vereadores renderam calorosas discussões  

Medidas de combate à Covid-19 dominam 

Sessão de 14 de abril 

deu vários posiciona-

mentos, sendo a maioria 

deles favoráveis à inicia-

tiva. Todavia, Gilvan 

Passos (PSD), líder de 

Governo, afirmou que a 

falta dos medicamentos 

não é exclusiva de Gua-

rulhos, sendo o problema 

ocasionado principal-

mente por baixos níveis 

de distribuição das fabri-

cantes. 

Por sua vez, o requeri-

mento 1107/2021, pro-

posto por Martello (PDT), 

que solicita à Prefeitura 

informações sobre servi-

dores nomeados pela 

Durante a Sessão Extraor-

dinária do dia 14 de abril, 

diversos requerimentos 

foram analisados. Durante 

a deliberação do requeri-

mento 1081/2021, enca-

minhado por Marcia Tas-

chetti (PP), que solicita 

informações sobre a UTI 

desativada no Hospital 

Municipal de Urgência 

(HMU), a autora justificou 

a propositura alegando a 

necessidade da reativa-

ção destes leitos para 

atendimento aos pacien-

tes com Covid-19, uma 

vez que, segundo ela, fo-

ram desativados. Diversos 

parlamentares elogiaram 

a iniciativa da autora e, 

criticaram a situação da 

saúde na cidade. Porém, 

o vice-líder de Governo, 

Geraldo Celestino (PSC), 

afirmou que os problemas 

na área da saúde enfren-

tados pela cidade foram 

ocasionados, principal-

mente, por gestões passa-

das. 

Requerimento assinado 

pela vereadora Janete 

Rocha Pietá (PT) solicita 

ao Executivo informações 

sobre o estoque de “kit 

intubação” e também ren-

Proguaru também rece-

beu elogios. Os parla-

mentares que defende-

ram a propositura reafir-

maram sua posição con-

trária ao  fechamento da 

empresa, medida apro-

vada por meio de projeto 

de Lei em 2020. 

Os três projetos de Lei 

que estavam prontos à 

votação foram aprecia-

dos. Em segunda discus-

são e votação o plenário 

aprovou o PL 1569/2019, 

encaminhado por Janete 

Rocha Pietá que cria a 

Semana de Combate ao 

Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e 

Adolescentes. 

Também foram aprovados 

o substitutivo nº 1 ao pro-

jeto de Lei 2269/2020, 

proposto por Edmilson 

Souza (PSOL), que permi-

te que sejam feitos, de 

forma recreativa, passeios 

em carroças puxadas por 

cavalos e o substitutivo nº 

1 PL 2284/2020, de auto-

ria de Sandra Gileno 

(Patriota) e Serjão Inova-

ção (PSD), que dispõe 

sobre a denominação ofi-

cial para a atual Rua No-

ve, localizada no lotea-

mento Parque Flamengo. 

Bruno Netto 
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Vereadores questionam nomeações na Proguaru 
um Requerimento se-

melhante que ela havia 

apresentado. 

“De janeiro a março fo-

ram contratados 16 fun-

cionários em uma em-

presa que o prefeito no 

ano passado extinguiu”, 

afirmou Janete. No mo-

mento do encaminha-

mento o Requerimento 

recebeu apoio dos vere-

adores Prof. Rômulo 

Ornelas (PT), Lucas 

Sanches (PP) de Dr. 

Laércio Sandes 

Ao encaminhar o Requeri-

mento do presidente da 

Câmara, Martello (PDT), 

sobre a nomeação de ser-

vidores da Proguaru, a 

vereadora Janete Rocha 

Pietá (PT) iniciou um de-

bate sobre a necessidade 

dessas contratações. O 

Requerimento do presi-

dente pede informações 

sobre as nomeações do 

período de 10 de janeiro 

de 2017 a 6 de abril de 

2021. A vereadora comen-

tou a resposta que rece-

beu da Prefeitura sobre 

(Democratas), que ques-

tionaram a necessidade 

das contratações. Rômu-

lo Ornelas disse que nun-

ca viu uma empresa pú-

blica dar lucro e no caso 

da Proguaru ela também 

não dá prejuízo apenas 

tem um problema de ges-

tão. Lucas Sanches disse 

que o prefeito disse uma 

coisa minutos antes da 

eleição e mudou o discur-

so depois de ganhar. 

“Primeiro o prefeito disse 

que não extinguiria a Pro-

guaru, que era intriga da 

oposição, depois disse 

que estava em processo 

falimentar e teria de extin-

guir e, agora em 2021 es-

tá fazendo contratações.” 

Sandes disse que o pre-

feito precisa manter sua 

palavra. “Se o prefeito 

tivesse perenidade em 

sua proposta teria conge-

lado qualquer contratação 

desde dezembro do ano 

passado”, declarou. Os 

vereadores destacaram 

problemas de gestão e 

falta de planejamento no 

controle da Proguaru. 

Vereador Edmilson, do PSOL, apresenta dez projetos 

tão a instituição do pro-

grama espaço infantil 

noturno, do programa 

de efetivação de medi-

das socioeducativas e a 

criação da campanha 

permanente de enfren-

tamento ao assédio e 

violência sexual. O par-

O vereador Edmilson 

(PSOL), durante a Sessão 

Extraordinária, anunciou o 

engajamento de seu man-

dato à agenda Marielle 

Franco, após a delibera-

ção de uma série de 10 

projetos de sua autoria. 

Entre as proposituras es-

lamentar explicou o obje-

tivo das propostas: “estes 

projetos, na sua maior 

parte, fazem parte de 

uma agenda chamada 

Marielle Franco. É um 

debate nacional sobre as 

proposituras apresenta-

das pela então vereadora 

Marielle. Infelizmente ela 

foi assassinada no dia 

14/03/2018 junto com o 

motorista do carro, Ander-

son. Porém, continuare-

mos fazendo o debate so-

bre as proposituras apre-

sentadas por ela”, decla-

rou o parlamentar. 

Jorginho Mota (PTC) quer criar carteira de identificação 

de pessoas autistas 

sões Permanentes: 

“este projeto de lei é 

direcionado à comunida-

de autista. Estas pesso-

as sofrem muitas vezes 

discriminação ou até 

mesmo constrangimento 

de ter que provar que é 

O vereador Jorginho Mota 

(PTC), apresentou um 

projeto de Lei que preten-

de facilitar a identificação 

de pessoas com o espec-

tro autista. A proposta foi 

deliberada e agora segue 

para análise das Comis-

autista. Peço apoio aos 

colegas para que tenham 

compreensão da grande 

importância desta cartei-

ra de identificação. Servi-

rá ainda para identificar 

quantas pessoas são 

portadoras da doença na 

cidade”, finalizou. 

Jorginho é o primeiro vere-

ador de Guarulhos com 

Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), e descobriu 

o fato há dois anos, após 

o diagnóstico do filho. 
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Vereadores aprovam a criação de mais de 1.100 

cargos comissionados na Prefeitura de Guarulhos 

Cargos foram criados por meio de cinco projetos de Lei  

1429/68), mas não fazem 

jus às gratificações, adici-

onal por tempo de servi-

ço, licença prêmio e sex-

ta parte. No que tange à 

questão previdenciária, 

serão vinculados ao Re-

gime Geral de Previdên-

cia (RGPS). 

Os progressistas Lucas 

Sanches e Marcia Tas-

chetti consideraram a 

criação dos cargos co-

missionados em momen-

to inoportuno, em virtude 

das interferências econô-

micas causadas pela Co-

vid-19 e, declararam que 

atuariam para obstruir a 

votação. Por sua vez, 

Rômulo Ornelas (PT) 

declarou considerar in-

constitucionais os proje-

tos, sendo este posicio-

namento acompanhado 

também pelos colegas de 

bancada Maurício Brin-

quinho e Janete Rochá 

Pietá, além de Edmilson 

(PSOL) e Laércio Sandes 

(DEM). 

Os governistas Romildo 

Santos (PSD), Leandro 

Dourado (PTC), Paulo 

Roberto Cecchinato 

(PTB), Ticiano Americano 

(Cidadania), Geraldo Ce-

Os vereadores da Câmara 

de Guarulhos, durante 

Sessões Extraordinárias 

realizadas no dia 23 de 

abril, aprovaram diversos 

projetos de Lei enviados 

pelo Prefeito que promovi-

am a criação de 1.131 

cargos comissionados no 

Executivo. 

As proposituras para cria-

ção de cargos e reestrutu-

ração da Prefeitura foram 

divididas em cinco: 23 de 

assessoramento de chefe 

de gabinete, com salário 

de R$ 10.350,00; 340 de 

assessor de gabinete, 

com salário de R$ 

5.750,00; 400 de assessor 

de gestão, com salário de 

R$ 3.650,00; 68 de asses-

sor especial, com salário 

de R$ 8.900,00; 300 de 

assessor de políticas go-

vernamentais, com salário 

de R$ 2.800,00, totalizan-

do 1.131 cargos de livre 

provimento. 

Os projetos definem jorna-

da de trabalho de 40h se-

manais, atribuições e 

questões técnicas tais 

como o fato de que os 

ocupantes serão regidos 

pelo Estatuto dos Funcio-

nários Públicos (Lei 

Karina Yamada 

Karina Yamada 

12                     Informativo Câmara - Edição nº 4 // Abril de 2021 

lestino (PSC) e Leandro 

Dourado (PTC) defende-

ram a legalidade das pro-

posituras, justificando 

que se trata apenas de 

uma reestruturação admi-

nistrativa. Alegaram ain-

da, como também defen-

dido pelo presidente do 

Legislativo, vereador 

Martello (PDT), que os 

projetos empregarão mi-

lhares de munícipes que 

perderam seus postos de 

trabalho por causa da 

pandemia. 

Várias emendas foram 

apresentadas em todos 

os projetos. Cita-se, co-

mo exemplo, a de Lucas 

Sanches, que pretendia 

reduzir o valor do salário 

pago aos cargos de che-

fe de gabinete e, a de 

Márcia Taschetti, que 

buscou garantir que tais 

contratações fossem reali-

zadas apenas no início de 

2022. Por sua vez, Edmil-

son também tentou pro-

mover alterações nas pro-

posituras, principalmente 

buscando a redução do 

número de cargos criados. 

Todavia, mesmo diante de 

discussões e encaminha-

mentos, nenhuma das 

emendas foi aprovada. 

Os posicionamentos con-

trários às votações domi-

naram boa parte das Ses-

sões mas, não foram sufi-

cientes para impedir que 

as proposituras fossem 

aprovadas. Os vereadores 

terminaram as aprecia-

ções em primeira e segun-

da discussões dos cinco 

projetos e os projetos se-

guiram para sanção do 

Chefe do Executivo muni-

cipal. 
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Comissão da Criança realiza reunião com representantes 

do Ministério dos Direitos Humanos 

Coelho, secretária nacio-

nal da Juventude, Priscil-

la Gaspar, secretária na-

cional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, 

e Emerson Masullo, coor-

denador-geral de promo-

ção dos Direitos da Cri-

ança e do Adolescente, 

fizeram uma exposição 

sobre os principais pro-

gramas do Ministério que 

atuam na defesa de cri-

anças, adolescentes e 

juventude. Eles também 

explicaram alguns proje-

tos que podem ter a parti-

cipação direta dos muni-

cípios. 

Durante os trabalhos, 

Welliton Bezerra fez di-

versos questionamentos 

sobre temas da área, 

A Comissão em Defesa 

dos Direitos da Criança, 

do Adolescente e da Ju-

ventude realizou uma reu-

nião virtual com represen-

tantes do Ministério da 

Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos, na ma-

nhã do dia 27 de abril. 

Welliton Bezerra (PTC) e 

Jorginho Mota (PTC) parti-

ciparam do encontro. 

De acordo com Welliton 

Bezerra, que preside a 

Comissão, esse foi o pri-

meiro contato com o Minis-

tério e a principal intenção 

é criar uma interação para 

aproveitar o que o órgão 

oferece para todo o país.  

Ângela Granda, secretária 

nacional da Família, Emilly 

como o trabalho de cons-

cientização ao combate 

de exploração sexual 

infantil, o fornecimento 

de kits para equipagem 

dos conselhos tutelares, 

criação de delegacias 

especializadas no atendi-

mento de crianças e ado-

lescentes vítimas de vio-

lência, entre outros. 

O vereador Jorginho Mo-

ta levantou a questão de 

políticas públicas voltadas 

para crianças com Trans-

torno do Espectro do Au-

tismo (TEA). O parlamen-

tar falou sobre a relevân-

cia do tema e a necessida-

de de ter objetivos traça-

dos nessa área, além de 

salientar que os tratamen-

tos geralmente são caros 

e muitas famílias não têm 

condições de arcar com os 

custos. Novas reuniões 

devem tratar desse tema. 

Comissão analisa projetos voltados a mulheres vítimas de 

violência na cidade 

Segundo a autora, “um 

desses projetos tem co-

mo objetivo que vagas, 

inclusive de empresas 

que prestam serviços 

para o setor público, se-

jam destinadas, dentro 

de um percentual que o 

Executivo poderá definir, 

para mulheres que são 

vítimas de violência. O 

outro projeto que nós 

Em reunião virtual reali-

zada no dia 27 de abril, a 

Comissão Permanente 

de Defesa dos Direitos 

da Mulher deu parecer 

favorável a dois projetos 

de autoria da sua presi-

dente, Vanessa de Jesus 

(Republicanos). Ambos  

tratam da situação da 

mulher vítima de violên-

cia doméstica 

apresentamos é referen-

te também às empresas 

privadas, de que haja um 

incentivo, um desconto 

no pagamento de impos-

tos, também escolhido 

pelo Executivo o valor e 

qual imposto a ser tribu-

tado, quando vagas de 

emprego foram abertas 

para mulheres vítimas de 

violência doméstica. Vale 

ressaltar que não é um 

projeto que desemprega 

pessoas para empregar 

mulheres vítimas de vio-

lência doméstica. A em-

presa vai ter que compro-

var que ela está aumen-

tando o quadro de funcio-

nários e que esse valor 

que ela pleiteia como des-

conto, se concedido, seja 

dado no ano seguinte.” 

TV Câmara 
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Vereadores debatem sobre Proguaru em 

sessão de 28 de abril 

tratação de veículos do 

tipo trailer para castração 

de cães e gatos, sob os 

números 1216, 1217 e 

1218/2021. Foram deli-

berados também outros 

quatro projetos de lei que 

seguem para as comis-

sões técnicas da Casa. 

De autoria da vereadora 

Janete Rocha Pietá (PT), 

os requerimentos 1241 e 

1242 tratam respectiva-

mente sobre as nomea-

ções na Proguaru entre 

janeiro e abril deste ano 

e a quantidade de multas 

aplicadas em 2021. Nes-

se ponto da sessão, a 

discussão sobre a extin-

ção da Proguaru voltou à 

pauta. 

O vereador Rômulo Or-

nelas (PT) disse que a 

Proguaru virou um 

“cabidão” de emprego e 

não há empresa que se 

sustente dessa forma. 

Ele cobrou um posiciona-

mento da Câmara contra 

a extinção e em defesa 

da seriedade da empre-

sa. O presidente da Ca-

sa, Miguel Martello 

(PDT), falou sobre as 

atribuições da empresa e 

Os vereadores da Câmara 

Municipal aprovaram em 

definitivo dois projetos de 

lei que estavam na pauta 

da sessão extraordinária 

de 28 de abril: o PL 

158/2018 sobre a perma-

nência da GCM durante o 

funcionamento de cemité-

rios e velórios na cidade, 

do vereador Wesley Casa 

Forte (PSB) e o PL 

1432/2020, que batiza de 

Manoel Oliveira da Hora 

praça sem nomenclatura 

no Jardim Ponte Alta I, do 

vereador Paulo Roberto 

Cechinatto (PTB). Os tex-

tos seguem para sanção 

ou veto do prefeito. 

Foi aprovado em primeiro 

turno, o PL 892/2019 do 

vereador Alexandre Den-

tista (PSD) que autoriza a 

dispensa do dia de traba-

lho, sem prejuízo dos ven-

cimentos, uma vez por 

ano, do funcionário público 

municipal, para realização 

do exame preventivo do 

câncer de próstata.  

Quinze novos requerimen-

tos foram deliberados, 

dentre os quais três de 

autoria da vereadora Carol 

Ribeiro (PSDB) sobre con-

sua utilidade em vários 

setores do município, 

inclusive, na capinação 

de matos que invadem 

as calçadas da cidade. 

O vereador Edmilson 

Souza (PSOL) informou 

que as reuniões da Co-

missão de Estudos sobre 

a Proguaru, da qual é 

presidente, terão no dia 

04 de maio, terça-feira, a 

partir das 14 horas, na 

Sala de Reuniões, da 

Câmara. Martello sugeriu 

a Edmilson reuniões pre-

senciais. 

Martello disse também 

ter um requerimento 

questionando as nomea-

ções ocorridas na Pro-

guaru entre 2017 até 

abril deste ano. “Creio 

que esse requerimento 

vá ajudar muito na Co-

missão”, disse, dirigindo-

se a Edmilson. 

Ainda na fase de leitura 

dos requerimentos, o 

presidente da Casa falou 

que a Câmara deve ser 

altiva. “Essa Casa não 

pode abanar o rabo para 

o prefeito Guti. A força 

dessa Casa é grande”, 

disse, relacionando o ato 

ao gesto feito por cachor-

ros. Nesse momento, o 

vereador Geleia Protetor 

(PSDB) disse que não 

admitia que o prefeito Guti 

fosse ofendido e se decla-

rou um defensor incondi-

cional. Falou que o parti-

do dele está com Guti 

porque o prefeito tem pa-

lavra com a defesa animal 

e questionou os termos 

usados pelo presidente. 

Martello disse que não 

ofendeu o prefeito e que 

Geleia não tinha autorida-

de para controlar o que 

ele falava. “Me referi a 

rabo de cachorro, não 

ofendi ao prefeito. Eu en-

tendo que o vereador Ge-

leia veio para Guarulhos e 

se elegeu defendendo 

cachorro, gato, cavalo. Se 

o senhor é advogado do 

prefeito, eu não sabia”, 

disse o presidente. 

No início da sessão houve 

um minuto de silêncio em 

homenagem às vítimas da 

Covid-19 em Guarulhos, 

bem como pelo falecimen-

to da ex-esposa do verea-

dor Geraldo Celestino 

(PSC), Cristina Oyama. 
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Vereadores debatem veto a PL que 

libera charretes para passeio 
Vereador Edmilson Souza é autor do projeto 

vereador aqui que não 

conhece a cidade. Vai 

andar um pouquinho no 

Água Azul, na Capelinha, 

no Bonsucesso, no Ca-

buçu, no Bambi, para 

verificar a população que 

continua andando de 

charrete. Senhores de 

idade, de 80 anos, defici-

entes físicos que  têm 

uma relação com o ani-

mal que não é de maus-

tratos. O que vocês estão 

querendo é criminalizar 

uma população que sem-

pre cuidou dos animais. “ 

Já o vereador Jorginho 

Mota (PTC), que votou 

favoravelmente à libera-

ção das charretes, mu-

dou de ideia e aprovou o 

veto do prefeito. “Entendi 

o porquê de o vereador 

Após o veto do prefeito 

Guti ao projeto de autoria 

do vereador Edmilson 

Souza (PSOL), que libera 

o uso de charretes para 

passeio, os vereadores 

voltaram a debater o as-

sunto. O uso de veículos 

de tração animal havia 

sido proibido pelo Código 

de Proteção e Bem-estar 

Animal. 

O vereador Edmilson de-

fendeu o projeto e a utili-

zação da charrete. “Eu 

não sou daqueles que mu-

da de opinião. Quando eu 

apresento um projeto nes-

ta casa, eu pesquiso an-

tes. Eu fui atrás, não faço 

nada aqui para jogar para 

a torcida. Podem ter mi-

lhões de pessoas nas re-

des sociais falando. Tem 

Edmilson pedir nosso 

voto favorável com rela-

ção à emenda. Eu enten-

do, vereador Edmilson, 

que o senhor está defen-

dendo os cavaleiros, en-

tendo que a cidade tem 

uma festa centenária, 

mas temos que pensar 

nos animais também. 

Quando sentei para con-

versar, para discutir com 

a comunidade que defen-

de a causa animal, a gente 

começa a entender que o 

que fizemos não foi cor-

reto. Quero aqui publica-

mente pedir desculpa a 

todas as entidades dos 

protetores de animais que 

defendem essa importante 

causa na nossa cidade.  

Eu entendo e peço aos 

nobres edis que mante-

nham o veto do prefeito 

Guti.” 

TV Câmara 

Vereador atribui volta de entrega de cestas básicas a 

pressão parlamentar 

torno do benefício à po-

pulação carente. “A Pre-

feitura, finalmente, de-

pois de tanta pressão e 

até de representação no 

Ministério Público, come-

çou a distribuir aquelas 

cestas básicas que pro-

O vereador Professor Rô-

mulo Ornelas (PT) infor-

mou a retomada da distri-

buição de cestas básicas 

pela Prefeitura de Guaru-

lhos e destacou a impor-

tância da pressão feita por 

parlamentares para o re-

meteu desde o ano pas-

sado.” 

O parlamentar declarou 

que no período pré-

eleitoral sobravam cestas 

básicas, mas ao término 

delas, as cestas básicas 

sumiram. Segundo ele, o 

orçamento da União e do 

Estado não é suficiente 

para suprir a demanda da 

população mais pobre, 

que está vulnerável diante 

da situação econômica do 

país. 
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Nebulização torna-se prática padrão na 
Câmara na luta contra o coronavírus 
Ação tem sido constante e integra rol de medidas para conter a propagação da Covid-19 

 

Bruno Netto 

Câmara lamenta perda de vidas devido à pandemia 

da. De modo geral, é um 

produto químico indicado 

para assepsia e limpeza 

de equipamentos, super-

fícies, utensílios, cami-

nhões de transporte ani-

mal, materiais de prote-

ção individual e ambien-

tes de indústrias alimentí-

cias, entre outros. Por ser 

altamente tóxico, os fun-

cionários da Casa são 

dispensados alguns mi-

nutos antes do encerra-

mento do expediente. A 

nebulização só se inicia 

com o prédio completa-

mente vazio. 

No final da tarde de todas 

as sextas-feiras, a Câma-

ra Municipal de Guarulhos 

tem realizado trabalhos de 

nebulização com quater-

nário de amônio. A medi-

da visa desinfectar o am-

biente e prevenir a trans-

missão do coronavírus. A 

ação vem se repetido se-

manalmente e deve pros-

seguir enquanto perdurar 

a pandemia da Covid-19. 

O quaternário de amônio 

é um desinfetante com 

ampla ação bactericida, 

fungicida, algicida e viruci-

Esta medida tem sido 

adotada pela Câmara 

desde 2020. Ela integra 

outras ações preventivas 

neste sentido, como a 

obrigatoriedade do uso 

de máscaras em todas as 

dependências, a disposi-

ção de álcool em gel em 

todos os setores e o esta-

belecimento do home-

office para diminuir a cir-

culação de servidores nas 

dependências da Casa. 

ocorre em tantas famílias 

brasileiras. 

Entre as pessoas que 

partiram neste mês de 

abril, está Danielle Polici-

quio Rocha Pires, filha do 

vereador Lauri Rocha 

(PSD). Ela tinha 39 anos, 

era casada e tinha dois 

filhos. A causa da morte 

foram complicações em 

decorrência da Covid-19. 

Outra pessoa que nos 

deixou no período foi Ja-

Neste mês de abril, a Câ-

mara Municipal de Guaru-

lhos lamentou profunda-

mente o grande número 

de vidas perdidas  devido 

à pandemia de Covid-19. 

Durante as sessões, tem 

sido respeitado um minuto 

de silêncio em homena-

gem às vítimas da enfer-

midade, e os vereadores e 

demais autoridades gua-

rulhenses têm também 

sofrido a perda de pesso-

as próximas, assim como 

nete Nakashima, mãe do 

deputado estadual Már-

cio Nakashima (PDT). 

Janete tinha 63 anos, 

estava internada desde o 

dia 8 de março, e faleceu 

no dia 16 de abril, tam-

bém vítima de complica-

ções da Covid. 

O presidente Martello e 

os demais vereadores da 

Câmara Municipal de 

Guarulhos lamentam pro-

fundamente as perdas 

destas e de tantas famí-

lias, e prometem empe-

nhar todos os esforços 

para salvar o  maior núme-

ro possível de vidas no 

município. 

Janete Nakashima, mãe do 

deputado Márcio Nakashima 

Acervo pessoal  


