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Márcia Taschetti assume cadeira na 

Câmara de Guarulhos 
A vereadora do PP conquistou o posto após o TSE homologar candidatura de colega de 

partido, até então sub judice  

“Eu venho trabalhando 

há muitos anos pela cida-

de de forma voluntária e 

com muito amor pela 

nossa população. Eu te-

nho um desafio muito 

grande de fazer a gestão; 

ouvir mais a população, 

principalmente com rela-

ção à Saúde; além de 

ouvir ainda mais os tra-

balhadores deste setor, 

que não se sentem ouvi-

dos pela gestão”, pontu-

ou. Sobre a demora para 

reconhecimento de sua 

eleição, ela afirmou “O 

que mais me entristece é 

saber que desde o dia da 

eleição eu estava eleita. 

Eu não precisaria ter 

aguardado tudo isso se 

de primeira tivesse sido 

Material produzido pela Secretaria de Comunicação, Rádio e TV Câmara  

Câmara Municipal de Guarulhos 

Após nova recontagem de 

votos, o Tribunal Superior 

Eleitoral confirmou que a 

vereadora Márcia Tas-

chetti (PP) assume o lugar 

de Fernanda Curti (PT). 

Márcia conquistou a ca-

deira pela soma dos votos 

da legenda nos cálculos 

do novo quociente eleito-

ral após a a homologação 

da candidatura do colega 

de partido Anderson Mar-

ques. 

A vereadora falou sobre a 

expectativa para o primei-

ro mandato na Câmara: 

Karina Yamada 

Secretário de Comunicação - Sergio Lessa 

Diretor de Comunicação - Waltair Martão 

Presidente - Miguel Martello (PDT) 

Secretário Chefe de Gabinete - Sergio Luiz Deboni 

reconhecido o registro de 

candidatura de um dos 

componentes do nosso 

partido, que nunca esteve 

inapto”. 

Vereadora afirma ter preocupação com politização da vacina 

contra a Covid-19 

política e mais efetivida-

de. A grande maioria das 

Unidades Básicas de 

Saúde continua sem va-

cinas e farei visitas cons-

tantes para saber sobre a 

vacinação dos funcioná-

rios. Porém, o que eu tive 

de informação é que as 

UBSs não foram contem-

pladas. A atenção primá-

A vereadora Márcia Tas-

chetti (PP) acompanhou a 

chegada das vacinas con-

tra a Covid-19 em Guaru-

lhos. Bastante atuante na 

área da saúde, ela falou 

que essa será uma de su-

as principais bandeiras, e 

comentou suas expectati-

vas sobre a vacinação na 

cidade: “Espero menos 

ria é porta de entrada do 

vírus", afirmou. "Então, 

acredito que a vacinação 

nas UBSs deve ser pri-

mordial. Todavia, eu tam-

bém entendo que não 

depende exatamente do 

município a chegada das 

doses, sendo que esta-

mos na dependência dos 

governos Estadual e Fe-

deral. Sendo assim, os 

vereadores precisam ser 

esta ponte para que não 

se deixe politizar o tema. 

Agora não temos que pen-

sar em competência Muni-

cipal, Estadual ou Federal, 

quando o momento é de 

darmos as mãos e fazer o 

melhor para o mundo", 

concluiu a parlamentar. 
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Em março, 10 polos de vacinação estarão abertos com sistema drive-thru; profissionais 

de saúde e idosos são os grupos prioritários que estão sendo imunizados 

Vacinação em Guarulhos: cerca de 44 mil 

doses aplicadas até o final de fevereiro 

a equipe de vacinação 

em casa. Para tanto, é 

necessário que o idoso 

esteja cadastrado em 

uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS). Se não 

estiver, um familiar ou 

responsável legal deverá 

comparecer a uma das 

UBSs da cidade para 

realizar o cadastro e soli-

citar a imunização. 

Até o dia 1º de março, às 

12h, o município de Gua-

rulhos havia aplicado 

44.187 doses de vacinas 

contra a Covid-19 (38.192 

vacinas de primeira dose 

e 5.995 de segunda do-

se). Essa campanha irá se 

intensificar no mês de 

março e nos próximos, 

com a chegada de novos 

lotes das vacinas Corona-

Vac e AstraZeneca e a 

abertura de mais polos de 

vacinação com sistema 

drive-thru (veja a tabela 

ao lado para mais infor-

mações e o endereço das 

unidades). 

Estão sendo vacinados 

idosos e profissionais da 

Saúde. No momento da 

vacinação devem ser 

apresentados o documen-

to de identidade, o CPF e 

o Cartão SUS. Os traba-

lhadores da Saúde tam-

bém devem apresentar 

carteira de trabalho, hole-

rite, documento de identi-

dade emitido por entida-

des (como conselhos ou 

ordem de classe) e decla-

ração da empresa.  

Os idosos poderão rece-

ber a dose através de dri-

ve-thru ou, se estiverem 

acamados ou restritos em 

domicílio, poderão receber 

Divulgação  

 

Divulgação /PMG 



Câmara realiza primeira Sessão Ordinária da 

legislatura 2021-2024 
Sessão teve a visita do prefeito Guti e do secretário de Saúde, Dr. José Mário 

com a intenção de aten-

der a todos os anseios da 

população. Em seguida, 

o secretário municipal de 

Saúde, Dr. José Mário 

Clemente apresentou aos 

presentes um panorama 

da Saúde em Guarulhos. 

Clemente afirmou que a 

maior parte dos esforços 

tem sido direcionada pa-

ra o combate ao corona-

vírus, estando o municí-

pio, neste momento, com 

69% dos leitos hospitala-

res ocupados. 

Na parte final da Sessão, 

a Ordem do Dia, 21 pro-

posituras estavam pauta-

das, sendo 14 com pare-

ceres das Comissões 

Os vereadores da Câmara 

de Guarulhos realizaram, 

na tarde do dia 02 de fe-

vereiro, a primeira Sessão 

Ordinária de 2021. No 

Pequeno Expediente, vá-

rios vereadores fizeram o 

uso da palavra. Janete 

Rocha Pietá (PT), por 

exemplo, afirmou que bus-

cará medidas para a re-

versão da lei que extin-

guiu a Proguaru. 

Na mesma parte da Ses-

são, Wesley Casa Forte 

(PSB) defendeu a impor-

tância do trabalho dos 

conselheiros tutelares, ao 

falar sobre uma criança 

que era mantida em cár-

cere privado na cidade de 

Campinas. Edmilson Sou-

za (PT) defendeu a neces-

sidade da vacinação como 

método de combate ao 

Covid-19 e cobrou que o 

município apresente crité-

rios claros sobre como 

são classificados os gru-

pos prioritários. Lamé 

(MDB), por sua vez, pres-

tou solidariedade às mais 

de 200 mil vítimas causa-

das pela pandemia do 

coronavírus. 

A tribuna também foi utili-

zada pelo prefeito Guti 

(PSB), que disse buscar 

unicidade entre o Poder 

Executivo e Legislativo 

Karina Yamada 

Karina Yamada 
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Técnicas Permanentes. 

No entanto, com o avan-

ço das discussões, ape-

nas um item começou a 

ser discutido. Trata-se do 

projeto de Lei 3716/2019, 

encaminhado pelo Exe-

cutivo, que pretende con-

ceder benefícios fiscais 

às empresas da cidade 

foi o único a ser debatido 

pelos parlamentares. La-

ércio Sandes (DEM) e 

Edmilson Souza (PT) 

fizeram críticas ao proje-

to, alegando que, por 

causa da pandemia cau-

sada pelo Covid-19 e 

consequente queda na 

arrecadação, este não 

era o momento para a 

implantação de benefí-

cios fiscais. Ficou para a 

seguinte sessão a retoma-

da da discussão deste e 

de outros projetos. 

O presidente da Câmara 

de Guarulhos, Martello 

(PDT), avaliou como 

“produtiva” a primeira Ses-

são Ordinária da atual Le-

gislatura. Em relação ao 

trabalho parlamentar, co-

mentou: “Vemos que há 

muitos vereadores novos, 

que ainda não estão acos-

tumados aos ritos de uma 

sessão, por isso foi impor-

tante para eles esta parti-

cipação, entendendo que 

há um presidente que res-

ponde e uma Casa que vai 

produzir”, acrescentou. 



Informativo Câmara - Edição nº 2 // Fevereiro de 2021                                   05                

TV Câmara 

Na primeira Sessão do ano, Guti fala de 

vacinação e projeto sobre educação 
Prefeito destacou importância dos vereadores na nova gestão 

escolas, que a cidade 

não tem recurso para 

investir. Na verdade, es-

sa é uma operação finan-

ceira com a execução de 

obras. Vamos antecipar 

com o dinheiro privado a 

construção de inúmeras 

escolas, creches e CEUs, 

gerando uma economia 

grande para os cofres do 

município”. 

Guti também falou sobre 

a vacinação contra a Co-

vid-19 em Guarulhos. 

“Assinamos um protocolo 

de intenção de compra 

da Sputnik V. Acabou de 

Presente na primeira Ses-

são Legislativa de 2021, o 

prefeito Guti usou a tribu-

na para ressaltar a impor-

tância dos vereadores 

nessa nova gestão. Guti 

destacou o projeto que 

discute a PPP da educa-

ção como prioridade para 

votação. “Essa Parceria 

Público Privada não tem 

relação com o sistema 

pedagógico, com a sala 

de aula, com o professor 

ou aquela pessoa que faz 

a comida. Estamos falan-

do de estruturação da 

educação, construir novas 

sair na principal revista 

científica, The Lancet, 

falando que ela tem 

91,6% de aproveitamento 

positivo”, disse. O prefei-

to afirmou que, caso o 

governo federal não queira 

comprar, Guarulhos fará 

todo o esforço econômico 

para garantir a imuniza-

ção. 

Quantidade de vacinas oferecida pelo Governo 

de SP gera debate  
Vários parlamentares discursaram na tribuna sobre o assunto 

recebemos 10.520. Nin-

guém aqui desconhece a 

maneira como o nosso 

querido governador Dória 

dá as costas para essa 

cidade”, disse o secretá-

rio. 

Vereador pelo PSDB, 

Geleia Protetor defendeu 

o governador e criticou a 

politização do tema. 

“Respeito muito o secre-

tário, mas acredito que 

temos que ter um pouco 

mais de respeito pelo 

Durante os trabalhos da 

Sessão Ordinária, o se-

cretário municipal de Saú-

de, José Mario Clemente 

discursou na tribuna. Além 

de detalhar o processo de 

vacinação contra Covid-19 

na cidade, José Mario cri-

ticou o Governo do Estado 

de SP pela quantidade de 

vacinas enviadas para 

Guarulhos. O secretário 

disse que Campinas, que 

tem uma população me-

nor que Guarulhos, rece-

beu 40 mil doses. “Nós 

governador”. 

Já Lamé (MDB), sugeriu 

a formação de uma co-

missão de vereadores 

para tratar o assunto di-

retamente com o gover-

nador. “Se Guarulhos é a 

segunda maior cidade do 

estado em população, 

tem o direito de ter vaci-

na de acordo com o nú-

mero de habitantes”. 

O petista Prof. Rômulo 

Ornelas defendeu a cria-

ção da Comissão e criti-

cou o Governo do Estado. 

“Ele descrimina a cidade 

de Guarulhos, isso é histó-

rico. O PSDB, há anos no 

governo estadual, sempre 

passou por cima do nosso 

município. 

TV Câmara 
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Sessões plenárias da Câmara passarão a 

ser realizadas às segundas e quartas-feiras 
Mudança foi aprovada durante Sessões Extraordinárias do dia 04 de fevereiro 

Em seguida, na Tribuna 

Livre, o munícipe Denil-

son Bandeira dos Santos 

reclamou da aprovação 

do projeto de Lei que 

autoriza o Executivo a 

realizar a extinção da 

Proguaru. De acordo com 

Bandeira, a Proguaru 

realiza diversos trabalhos 

de importância para a 

cidade, tais como servi-

ços de zeladoria e con-

servação. Ainda segundo 

ele, o encerramento das 

atividades da empresa 

causará a demissão de 

mais de quatro mil pesso-

as. 

Outro ponto debatido 

durante a Sessão foi o 

número de Comissões 

Especiais de Inquérito 

que podem ser instaladas 

simultaneamente Na vi-

são de Edmilson Souza e 

dos petistas Maurício 

Brinquinho e Professor 

Rômulo Ornelas, o regi-

mento interno possibilitar 

que apenas três CEIs 

funcionem simultanea-

mente atrapalha o poder 

de investigação dos par-

lamentares. Já Lauri 

(PSD) e Lamé (MDB) 

afirmaram que o trabalho 

de fiscalização não se 

resume apenas às CEIs 

e pode ser feito de outras 

formas pelos vereadores. 

Os vereadores da Câmara 

de Guarulhos, após vota-

ções em Sessões Extraor-

dinárias do dia 04 de feve-

reiro, aprovaram o projeto 

de Resolução 462/2021, 

encaminhado pela Mesa 

Diretora, que pretendia 

mudar o dia das Sessões 

plenárias para segundas e 

quartas-feiras. O projeto 

foi encaminhado para pu-

blicação no Diário Oficial 

do Município, valendo a 

partir do dia 15 de feverei-

ro. 

Na Sessão Ordinária, al-

guns vereadores utiliza-

ram o Pequeno Expedien-

te para falar de diversos 

assuntos. Janete Rocha 

Pietá (PT) chamou a aten-

ção dos cuidados neces-

sários com o câncer, já 

que esta quinta-feira é o 

dia mundial de combate à 

doença. Edmilson Souza 

(PSOL) declarou que pre-

tende intensificar suas 

ações de coibição ao des-

matamento. Laércio San-

des (DEM), por sua vez, 

fez críticas à estratégia de 

vacinação adotado pela 

Prefeitura e declarou que 

os trabalhos de imuniza-

ção de idosos não podem 

se reduzir apenas ao Bos-

que Maia e, devem ser 

descentralizados para ou-

tras regiões da cidade. 

Bruno Netto 

Karina Yamada 

A Ordem do Dia contava 

com 25 proposituras para 

análise. Destas, 18 esta-

vam em fase de votação, 

uma vez que já possuíam 

parecer das Comissões 

Permanentes. Os verea-

dores analisaram duas 

dessas proposituras. Tra-

tavam-se de vetos apos-

tos pelo Executivo a pro-

jeto de Lei de autoria de 

parlamentares da Casa. 

A primeira, de autoria de 

Pastor Anistaldo (PSC) 

tratava de norma regula-

mentadora que obriga a 

manutenção de brigada 

profissional composta por 

bombeiros civis, nos esta-

belecimentos. A segunda, 

assinada pelo ex-vereador 

Zé Luis (PT), estabelecia 

normas para o atendimen-

to de animais comunitá-

rios. As duas proposituras 

receberam os votos ne-

cessários para que os ve-

tos fossem mantidos. 
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Martello pede uniformização dos custos de 

melhoria viária 
Bruno Netto 

cessidade de fixar o per-

centual por meio de Pro-

jeto de Lei. “Se o percen-

tual será de 1% ou 2%, 

realmente, deve valer 

para todos e não dar 

margem para o jeitinho 

brasileiro, que cria dificul-

dades para vender facili-

dades.” O presidente 

também falou sobre suas 

perspectivas para o futu-

ro do município. “Com 68 

anos de história em Gua-

rulhos, eu quero o pro-

gresso da cidade; quero 

que venham investimen-

tos e que gerem empre-

gos; então, vamos facili-

tar.” 

O presidente da Câmara, 

Martello, do PDT, questio-

nou os custos de melhoria 

de obras viárias no caso 

de instalação e reforma de 

empreendimentos em 

Guarulhos e pediu a uni-

formização dos percentu-

ais. O chefe do Legislativo 

se manifestou após ouvir 

os debates sobre o Re-

querimento do vereador 

Edmilson, do PSOL, solici-

tando informações à Pre-

feitura sobre as medidas 

mitigadoras autorizadas 

pela Secretaria de Desen-

volvimento Urbano entre 

2017 e 2020. 

Martello falou sobre a ne-

O presidente explicou 

aos parlamentares que 

depois de encaminhado o 

projeto pela Casa ao 

Executivo será possível 

identificar a posição do 

prefeito, se ele aprovará 

ou vetará a proposta e 

salientou que esse proble-

ma deve ser resolvido com 

a maior brevidade possí-

vel. “Quem quiser vir para 

Guarulhos para gerar em-

pregos tem que ser acolhi-

do pela cidade e pelo po-

vo”, concluiu. 

Edmilson Souza (PSOL) defende reabertura de 

aterro sanitário do Cabuçu 
chado até hoje. A munici-

palidade tem pago um 

alto custo para recolher e 

depositar o lixo da cidade 

no aterro da CDR. O cus-

to é muito alto e eu verifi-

co que a gente tem que 

cobrar que haja agilida-

de. Isso vai gerar econo-

mia aos cofres públicos e 

fazer com que a gente 

tenha efetivamente um 

aterro que é da Prefeitura 

em condições de ser utili-

zado, bastando fazer as 

alterações solicitadas 

pelos órgãos competen-

Em discurso no Pequeno 

Expediente da Sessão 

Ordinária do dia 04 de 

fevereiro, Edmilson Souza 

(PSOL) defendeu a rea-

bertura do aterro sanitário 

Quitaúna para a deposi-

ção dos resíduos sólidos 

da cidade. Souza afirmou 

que visitou o local em ja-

neiro deste ano e, segun-

do ele, as atividades do 

aterro na região do Ca-

buçu foram paralisadas 

por causa de um desmo-

ronamento no fim de 

2018: “o aterro segue fe-

tes, em especial a Ce-

tesb. Que ele volte a fun-

cionar e que a gente con-

siga fazer efetivamente 

esta economia”, concluiu o 

parlamentar. 

Bruno Netto 
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Welliton Bezerra pede apoio contra 

transferência do Hospital Darcy Vargas 

Bruno Netto vezes com crianças na 

luta contra o câncer. Já 

faz algum tempo que o 

governo do estado de 

São Paulo tem a intenção 

de retirar o hospital da-

quela região, tudo em 

função da especulação 

imobiliária e, levar o hos-

pital para uma região que 

vai dificultar muito a loco-

moção das crianças que 

precisam do trabalho do 

hospital. Muitas crianças 

aqui do município, há 

muitos anos, passam por 

lá e precisam do atendi-

mento daquela unidade 

hospitalar”, concluiu. 

Em discurso durante a 

Sessão Ordinária desta 

quinta-feira (04), Welliton 

Bezerra (PTC) solicitou 

que os parlamentares se 

mobilizem para evitar a 

transferência do hospital 

Darcy Vargas, localizado 

no bairro do Morumbi, em 

São Paulo: “eu quero 

aproveitar este momento 

e conclamar o apoio de 

todos vocês em prol do 

hospital Darcy Vargas. 

Para quem não conhece 

ele está localizado na re-

gião do Morumbi e, eu o 

conheço muito bem por-

que eu estive lá várias 

Márcia Taschetti (PP) pede reflexão de 

parlamentares sobre o combate ao câncer 

prevenir essa doença? 

Nós temos um Hospital 

da Mulher que nunca 

termina; nós temos exa-

mes de papanicolau e 

tomografia que demoram 

de um ano a dois para 

serem realizados e, tudo 

isso, nós, mulheres, sa-

bemos que o câncer é 

letal quando descoberto 

após um determinado 

momento. Fica aqui uma 

reflexão para que cada 

um de nós analise o que 

Em discurso no Pequeno 

Expediente da Sessão 

Ordinária desta quinta-

feira (04), Márcia Taschet-

ti (PP), questionou ações 

de prevenção e combate 

ao câncer e pediu uma 

reflexão dos parlamentea-

res sobre o problema: 

“hoje é o dia mundial do 

combate ao câncer. Uma 

das doenças mais letais 

que existe no mundo. O 

que nós, como vereado-

res, estamos fazendo para 

estamos fazendo para 

prevenir esta doença. 

Porque não adianta com-

bater quando ela já está 

matando a pessoa. Ela 

tem que ser prevenida”. 

Bruno Netto 

Todo 4 de fevereiro foi convencionado como o dia mundial de combate à doença 

Segundo parlamentar, unidade poderá ser retirada da região do bairro Morumbi 
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Janete Rocha Pietá pede tratamento oncológico em 

Guarulhos 
Bruno Netto 

atendimento ambulatori-

al. Em casos cirúrgicos e 

de quimioterapia, o paci-

ente é cadastrado na 

rede Hebe Camargo e 

precisa se deslocar da 

cidade”, afirmou. A parla-

mentar acredita que a 

Câmara precisa fazer um 

movimento para que, na 

cidade, comece a se pen-

sar em um atendimento 

oncológico próprio. 

Durante o Pequeno Expe-

diente da sessão de 04 de 

fevereiro, a vereadora Ja-

nete Rocha Pietá (PT) 

defendeu que Guarulhos 

se mobilize para oferecer 

equipamentos de trata-

mento oncológico para a 

população. “Infelizmente 

em Guarulhos não existe 

equipamento para trata-

mento do câncer. Existe 

no Hospital Geral um 

Pastor Anistaldo (PSC) é eleito pela terceira vez e 

confirma mandato participativo 

representá-los. Podem 

ter certeza que farei com 

muita hombridade nesta 

Casa e lhes representarei 

com muito afinco. Agra-

deço a todos aqueles que 

cooperaram de forma 

direta ou indireta para 

que eu pudesse ter uma 

votação expressiva como 

esta e poder retornar a 

esta casa”, finalizou. 

Eleito com 5945 votos, 

Pastor Anistaldo (PSC), 

usou a Tribuna para agra-

decer a votação e falar 

como deve ser o novo 

mandato: “quero fazer os 

agradecimentos também 

aos quase seis mil eleito-

res que confiaram a mim o 

seu voto e, me trouxeram 

de volta a esta Casa. 

Quero ratificar aqui que 

terei o compromisso de 

Bruno Netto 

Geléia Protetor (PSDB) recebe Ricardo Trípoli para tratar 

de proteção animal 

Paulo, para tratar de as-

suntos ligados a proteção 

animal em Guarulhos: 

“pudemos discutir políti-

cas sobre o tema para a 

nossa cidade. Sabendo 

que Trípoli foi o pioneiro 

na proteção animal no 

No início da Sessão Ordi-

nária desta de quinta-feira 

(04), o vereador Geleia 

Protetor (PSDB) falou so-

bre o encontro ocorrido 

com Ricardo Trípoli, se-

cretário chefe da Casa 

Civil da cidade de São 

estado de São Paulo e 

no Brasil, gostaria de 

deixar registrado que 

este foi um motivo de 

muita alegria para mim a 

realização deste encon-

tro”, concluiu. 

Bruno Netto 
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Jorginho Mota, Leandro Dourado e Geraldo Celestino participaram da reunião 

Comissão de Funcionalismo analisa pauta com 

três projetos 

Nico Rodrigues 

rando ao autor para ade-

quação técnica legislativa 

de alguns pontos do tex-

to. “É muito importante 

essa questão do projeto 

do vereador Sérgio Mag-

num até para identifica-

ção dos vereadores. Hoje 

não temos uma identifica-

ção padronizada, uma 

identificação eficaz”, afir-

mou Jorginho Mota, pre-

sidente da Comissão. 

O PL 3178/2019, de au-

toria de vários vereado-

res, que dispõe sobre a 

aquisição preferencial, 

pelo município de Guaru-

lhos, de medicamentos 

Na primeira reunião do 

ano, a Comissão de Admi-

nistração e Funcionalismo 

Público analisou uma pau-

ta com três projetos. Parti-

ciparam das discussões 

os parlamentares Jorginho 

Mota (PTC), Leandro Dou-

rado (PTC) e Geraldo Ce-

lestino (PSC). 

Eles optaram pelo parecer 

favorável ao Projeto de 

Resolução 3797/2019, de 

Sérgio Magnum (Patriota), 

que institui no Poder Le-

gislativo guarulhense a 

carteira de identidade pro-

fissional. A Comissão tam-

bém mandará um memo-

fabricados por laborató-

rios integrantes da Admi-

nistração Pública, rece-

beu parecer contrário. 

Por fim, os vereadores 

decidiram esperar o pare-

cer da Comissão de Jus-

tiça para analisar o PL 

3590/2019, de Wesley 

Casa Forte (PSB), que 

regulamenta o ressarci-

mento do crédito educati-

vo através da prestação 

de serviços médicos e 

autoriza a concessão de 

bolsas. 

CCJ aprova projeto que cria Junta de Recursos de 

Edificações e Licenciamento 

CCJ anteriormente e fo-

ram feitos alguns questio-

namentos, entre eles, 

sobre uma lei do governo 

federal, que proíbe gas-

tos da administração pú-

blica”, afirmou o presi-

dente da Comissão, Tici-

ano Americano 

(Cidadania). Segundo 

ele, a CCJ deve apresen-

tar uma emenda para 

estabelecer que a lei mu-

nicipal entre em vigor 

após o prazo de vigência 

da lei  federal. 

A Comissão deu ainda 

A Comissão de Constitui-

ção e Justiça (CCJ) anali-

sou três itens na reunião 

de 09 de fevereiro. Por 

conta dos casos de Covid-

19 no Legislativo, os tra-

balhos foram feitos de 

forma virtual. Entre os 

itens da pauta, a Comis-

são deu parecer favorável 

para o projeto da Prefeitu-

ra que cria a Junta de Re-

cursos de Edificações e 

Licenciamento (Jurel). 

“É um projeto bastante 

simples, apresentado pelo 

Executivo. Passou pela 

parecer favorável na re-

jeição das contas da Pre-

feitura com relação ao 

exercício de 2016 e man-

teve o veto ao projeto do 

ex-vereador Professor 

Jesus que institui a con-

decoração Heróis da Ci-

dade. 

 

17 de fevereiro 

A CCJ analisou quatro 

itens na reunião do dia 

17.  Destaque para o Ve-

to Total ao Projeto de Lei 

da ex-vereadora Genilda 

Bernardes, que vedava a 

nomeação de cargos co-

missionados para pessoas 

que tenham sido condena-

das na Lei Maria da Pe-

nha. 

O vereador Ticiano Ameri-

cano, do partido Cidada-

nia, explicou o parecer 

pela manutenção do Veto. 

“A intenção é significativa, 

mas, infelizmente, é de 

competência do Executi-

vo”. O parlamentar disse 

que, nesse momento, a 

Comissão acompanha o 

Veto do Executivo. 
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Comissão analisa projeto de combate à 

violência doméstica em condomínios 

prevê que os condomí-

nios, por meio dos síndi-

cos ou representantes 

legais, sejam obrigados a 

comunicar aos órgãos 

competentes qualquer 

indício de violência con-

tra a mulher, idoso, crian-

A Comissão em Defesa 

dos Direitos da Mulher 

analisou uma propositura 

na primeira reunião do 

ano, realizada no dia 08 

de fevereiro. O projeto é 

de autoria da vereadora 

Janete Rocha Pietá (PT) e 

ça ou adolescente. 

Segundo a presidente, 

Vanessa de Jesus 

(Republicanos), a Comis-

são preferiu aguardar um 

pouco mais antes de emi-

tir um parecer. “Nós soli-

citamos mais um tempo 

para uma análise mais 

profunda sobre algumas 

informações baseadas 

em dados e índices que 

são importantes”, disse. 

A parlamentar acredita 

que o projeto é muito 

bom. “Estamos analisan-

do porque essa respon-

sabilidade seria direcio-

nada ao síndico e não po-

demos simplesmente 

aprovar sem ouvir o outro 

lado”. Vanessa de Jesus 

afirmou que a Comissão 

vai continuar trabalhando 

para que as mulheres te-

nham seus direitos garan-

tidos e ressaltou que nin-

guém deve sofrer qualquer 

ato de violência. 

“O projeto precisa ser um 

pouco mais analisado e 

vamos fazer isso com da-

dos mais palpáveis e com 

índices para que as atitu-

des e decisões sejam as 

mais coerentes possíveis”, 

concluiu a vereadora. 

Vanessa de Jesus, Carlinda Tinôco e Karina Soltur participaram dos debates 

Nico Rodrigues 

Comissão de Finanças encaminha ofício ao Executivo 

sobre projeto de Taxa Ambiental 

rissagens no município”, 

explicou Pastor Anistaldo 

(PSC), que preside a Co-

missão. 

O vereador avaliou positi-

vamente o projeto, disse 

que ele precisa ser apro-

vado pela Casa Legislati-

va, mas afirmou que há 

algumas questões que 

serão encaminhadas pa-

ra a Prefeitura por ofício. 

“Surgiram dúvidas como, 

por exemplo, se a co-

brança dessa taxa não 

será repassada para o 

consumidor ou se não vai 

A Comissão de Finanças 

e Orçamento realizou sua 

reunião de 09 de fevereiro 

de maneira virtual. A pau-

ta contou com um projeto 

da Prefeitura que trata da 

criação da Taxa de Pre-

servação Ambiental. 

“Esse projeto da Prefeitu-

ra é extremamente impor-

tante e visa criar uma taxa 

por aterrissagem e deco-

lagem das aeronaves civis 

no âmbito do município, 

como compensação dos 

prejuízos causados por 

essas decolagens e ater-

ser cobrado na taxa de 

embarque.” 

 

16 de fevereiro 

Em reunião online reali-

zada no dia 16, a Comis-

são de Finanças e Orça-

mento analisou quatro 

projetos de Lei. Destaque 

para a proposta 

120/2013, de Gilvan Pas-

sos (PSD), que prevê a 

distribuição de uma cópia 

do Estatuto da Criança e 

do Adolescente no ato da 

matrícula, nas escolas 

municipais. O presidente 

da Comissão, pastor Anis-

taldo (PSC), resumiu o 

projeto e explicou o motivo 

do parecer contrário da 

Comissão: “é um projeto 

bom que eu defendo. Tra-

ta-se de levar aos pais o 

conhecimento do Estatuto 

da Criança e do Adoles-

cente. Porém, o parecer 

foi contrário tendo em vis-

ta a despesa que gera aos 

cofres públicos para se 

entregar o estatuto a cada 

pai. São quase 118 mil 

alunos na rede pública”. 



Câmara aprova projeto de PPP da 

Educação em Sessões Extraordinárias 
Abertos às 15h, os trabalhos se prolongaram até as 22h50, com votação favorável ao PL 

apresentado pelo Executivo 

lação, operação, conser-

vação, manutenção pre-

ventiva e corretiva, das 

unidades escolares exis-

tentes ou que venham a 

ser construídas, incluindo 

a provisão de insumos. 

O último lote inclui servi-

ços administrativos, se-

gurança eletrônica, utili-

dades e energia, infraes-

trutura de rede de dados 

local, higiene e limpeza, 

lavanderia e rouparia nas 

unidades de ensino infan-

til, manutenção e conser-

vação, regularização fun-

diária e edílica e possibili-

dade de aquisição de 

imóveis para implantação 

de novas unidades esco-

lares. 

 

Longa discussão 

Durante quase oito ho-

ras, os vereadores  se 

revezaram em defesas e 

críticas ao projeto. Várias 

emendas foram apresen-

tadas, mas não foram 

aprovadas. Com maioria 

folgada na Casa, O Exe-

cutivo levou vantagem 

numérica em todas as 

votações. Vereadores 

como Jorginho Mota 

(PTC), Geraldo Celestino 

(PSC), Lauri Rocha 

O presidente da Câmara 

de Guarulhos, vereador 

Martello (PDT), conduziu 

sessões extraordinárias 

em ambiente virtual no dia 

18 de fevereiro para dis-

cussão e votação do PL 

2718/2020, que autoriza o 

Poder Executivo a cele-

brar Parceria Público-

Privada nas unidades de 

ensino da rede municipal 

de educação básica de 

Guarulhos. De acordo 

com o projeto, a PPP será 

celebrada na modalidade 

concessão administrativa 

para a realização de obras 

e serviços de engenharia 

e prestação de serviços 

não pedagógicos. Ao final 

dos trabalhos, o projeto foi 

aprovado por 26 votos 

favoráveis e sete contrá-

rios,  placar repetido na 

primeira e segunda vota-

ções. O projeto agora vai 

à sanção do prefeito Guti 

(PSD). 

A proposta prevê que a 

concessão poderá ser 

dividida em até quatro 

lotes distintos, sendo elas 

a reforma de até 150 uni-

dades escolares; constru-

ção de até 25 novas uni-

dades escolares; constru-

ção de até 5 novos Cen-

tros de Educação Unifica-

dos (CEUs); prestação de 

serviços de gestão, insta-

Karina Yamada 
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(PSD), Romildo Santos 

(PSD), Lamé (MDB), Da-

nilo Gomes (DC) e Lean-

dro Dourado (PTC), por 

exemplo, defenderam a 

proposta argumentando 

que ela permitiria à pre-

feitura concentrar seus 

investimentos em Educa-

ção exclusivamente no 

conteúdo pedagógico e 

na construção de mais 

escolas e creches. Além 

disso, garantiram que 

fiscalizariam a atuação 

da empresa vencedora 

da futura concorrência. 

Os vereadores da oposi-

ção, por sua vez, casos 

de Edmilson Souza 

(PSol), Janete Rocha 

Pietá (PT), Prof. Rômulo 

Ornelas (PT), Lucas San-

ches (PP), Marcelo Semi-

naldo (PT), Márcia Tas-

chetti (PP) e Dr. Laércio 

Sandes (DEM), insistiram 

que o projeto não foi dis-

cutido com a comunidade 

educacional, vai represen-

tar a privatização dentro 

das escolas, sacramentar 

o fechamento da Proguaru 

e consequente desempre-

go de muitos servidores, 

além de não garantir que a 

empresa executará seu 

compromisso a contento. 

Ao final da votação, Geral-

do Celestino justificou a 

pertinência do projeto: “A 

parceria publico-privada é 

uma das melhores iniciati-

vas do mundo e foi regula-

mentada no Brasil na épo-

ca em que o PT era do 

Governo Federal”. Edmil-

son Souza, por sua vez, 

lembrou que, “em vez de 

se preocupar com a segu-

rança das crianças na vol-

ta às aulas, a Prefeitura 

apresenta um projeto des-

ta natureza, um retrocesso 

do ponto de vista pedagó-

gico”. 
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TV Câmara 

Mudança de endereço do Núcleo de Atendimento à 

Vítimas de Violência (Navi) é investigado por Comissão 

Transferência do Navi da região do Pimentas para Cumbica desagradou parlamentares da 

Comissão de Defesa dos Direitos da Criança 

foram até o local para 

tentar entender o motivo 

da mudança do Núcleo 

de Atendimento à Vítimas 

de Violência (Navi), da 

região do Pimentas para 

Cumbica, como explica o 

presidente da Comissão, 

A Comissão de Defesa 

dos Direitos da Criança, 

do Adolescente e da Ju-

ventude da Câmara de 

Guarulhos realizou uma 

diligência até a UBS 

Cummins, no dia 23 de 

fevereiro. Os vereadores 

Welliton Bezerra (PTC): 

“as informações, que ain-

da não são oficiais, mos-

tram que a maioria dos 

casos de violência sexual 

e de violência contra a 

criança acontecem na 

região dos Pimentas. 

Então, retirar este equipa-

mento daquela região e 

trazer para a região de 

Cumbica, à princípio, para 

nós da Comissão, não faz 

sentido. Nós vamos solici-

tar para a Secretaria de 

Saúde informações técni-

cas. A nossa ideia é que 

eles comprovem para a 

Comissão o porquê da 

mudança”, afirmou. 

O Navi opera em Cumbica 

desde o dia 8 de fevereiro 

deste ano. Além de Welli-

ton Bezerra, também parti-

ciparam da diligência os 

parlamentares Jorginho 

Mota (PTC) e Carlinda 

Tinoco (Republicanos) 

Contas de 2017 do Governo Guti são aprovadas 

por Comissão de Finanças em reunião virtual 

Finanças e Orçamento, 

discutiram as contas da 

Prefeitura referentes ao 

exercício financeiro de 

O vereador Pastor Anistal-

do (PSC) e a vereadora 

Carol Ribeiro (PSDB), in-

tegrantes da Comissão de 

2017. O parecer dos ve-

readores foi favorável: 

“avaliamos a prestação 

de contas do primeiro 

ano do Governo Guti e, 

de uma forma precisa, 

ele cumpriu, na íntegra, 

os índices, tais como o 

da educação. É até inusi-

tado porque as presta-

ções de contas dos go-

vernos anteriores sempre 

foram rejeitadas pelo Tri-

bunal de Contas e, o pri-

meiro ano do Governo 

Guti, teve aprovação de 

suas contas. Isso é até 

louvável e de se comemo-

rar. Esperemos que conti-

nue assim nos anos sub-

sequentes. Ele, sem som-

bra de dúvida, teve muita 

responsabilidade neste 

primeiro ano de mandato. 

Portanto, com muita ale-

gria a Comissão de Finan-

ças deu parecer favorável 

à aprovação de suas con-

tas”, finalizou Pastor Anis-

taldo. 

TV Câmara 



Em reunião de secretários e diretores da 

Câmara, mudança da sede é definida para dia 4 

Procedimentos a serem adotados visam garantir a retomada do pleno funcionamento do 

Poder Legislativo no dia 15 de março 

retomados normalmente, 

como destaca o secretá-

rio de Administração da 

Casa, Verci Ferreira. 

“Uma empresa contrata-

da vai fazer a logística e 

nessa reunião de hoje 

nós definimos os modos 

de organização da mu-

dança, em relação aos 

departamentos, em rela-

ção aos processos, em 

relação às prioridades na 

mudança para o funcio-

namento o mais rápido 

A mudança da Câmara 

Municipal para a sede pró-

pria na Vila Augusta terá 

início na primeira semana 

de março. Em reunião 

realizada entre secretários 

e diretores do Legislativo 

na manhã dessa sexta-

feira, dia 26, foram divul-

gados o cronograma e os 

procedimentos da mudan-

ça. A previsão é que tudo 

esteja concluído até o pró-

ximo dia 14. A partir do 

dia 15, os trabalhos serão 

Karina Yamada 
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possível da Câmara, que 

seria logicamente o De-

partamento de Tecnolo-

gia para deixar a Casa 

em funcionamento. E 

incumbimos todos os 

diretores de serem res-

ponsáveis pelos proces-

sos físicos de cada de-

partamento. Cada depar-

tamento terá obrigação 

de acompanhar essa mu-

dança, do seu departa-

mento da sede velha pa-

ra a sede nova”. Segun-

do o secretário, por en-

quanto, as sessões devem 

ocorrer normalmente de 

maneira virtual. “As ses-

sões estão sendo virtuais, 

ela acontecerá no dia 8 

normalmente e dali sim, 

nós vamos ver a necessi-

dade da suspensão dela 

ou não em função logica-

mente da Internet, da 

transmissão dela. Mas 

isso só vamos poder defi-

nir a partir de segunda-

feira”.   
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Prefeitura realiza prestação de contas da Saúde 
Karina Yamada 

do Legislativo – do secre-

tário de Saúde, José Ma-

rio Stranghetti, servidores 

do Executivo Municipal e 

parlamentares membros 

da Comissão de Higiene 

e Saúde Pública da Câ-

mara. A transmissão foi 

realizada ao vivo pela TV 

Câmara. 

O total de receitas para 

apuração da aplicação 

em ações de saúde foi de 

A Secretaria de Saúde 

apresentou o relatório de 

prestação de contas do 

último quadrimestre de 

2020. A audiência pública 

foi realizada na Câmara 

Municipal de Guarulhos, 

na manhã de sexta-feira, 

26 de fevereiro. O encon-

tro foi organizado por vi-

deoconferência, de forma 

híbrida, com a participa-

ção virtual dos vereadores 

e presencial – no Plenário 

R$ 3,3 bilhões. Entretan-

to, ao final do ano, a re-

ceita chegou a R$ 2,8 

bilhões, uma arrecada-

ção menor que impactou 

as finanças do município. 

Na composição do orça-

mento da saúde, as re-

ceitas de impostos prove-

nientes do tesouro muni-

cipal perfazem um total 

de R$ 1.300.734.060,00; 

seguida pela cota parte 

da União de R$ 

68.762.617,00 e pela do 

Estado, de R$ 

1.505.914.419,00. 

Na despesa por progra-

mas, o orçamento atuali-

zado foi distribuído da 

seguinte forma: R$ 

141.007.694 para o For-

talecimento da Gestão do 

Sistema Único de Saúde; 

R$ 316.989.498 para o 

Fortalecimento da Atenção 

Básica; R$ 712.098.112, 

para ampliação do Atendi-

mento de Média e Alta 

Complexidade; e R$ 

33.120.173 para Qualifica-

ção das Ações de Vigilân-

cia em Saúde. 

Concurso Público 

Durante a audiência públi-

ca foi divulgado um novo 

concurso para contratação 

de profissionais da saúde. 

As inscrições estão aber-

tas e podem ser realiza-

das até 30 de março. A 

faixa salarial varia entre 

R$ 6.191,53 e R$ 

15.654,69. O concurso 

oferece 35 vagas de médi-

co em 25 especialidades, 

Para mais informações 

sobre o concurso e a dis-

tribuição das vagas, con-

sulte o site da Vunesp. 

Secretaria da Fazenda participa de audiência 

sobre metas fiscais 
são de planejamento fi-

nanceiro da Pasta, afir-

mou que a cidade teve 

uma receita arrecadada 

líquida de aproximada-

mente quatro bilhões de 

reais até o terceiro qua-

drimestre de 2020. No 

mesmo período, a despe-

sa total empenhada foi 

de R$ 3,83 bilhões. 

Costa destacou que a 

pandemia da Covid-19 

teve um impacto na arre-

cadação da cidade, prin-

Representantes da Secre-

taria da Fazenda apresen-

taram as metas fiscais do 

terceiro quadrimestre de 

2020 em audiência públi-

ca no dia 25 de fevereiro. 

Os trabalhos, realizados 

virtualmente por preven-

ção ao coronavírus, foram 

liderados pelo vereador 

Pastor Anistado (PSC), 

presidente da Comissão 

de Finanças e Orçamento 

da Câmara de Guarulhos. 

Guilherme Costa, da divi-

cipalmente em relação ao 

Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Servi-

ços (ICMS), Imposto so-

bre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN) e Im-

posto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU). 

Segundo ele, ao compa-

rar a receita arrecadada 

no ano passado com o 

que a Prefeitura orçou na 

LOA de receita para o 

exercício de 2020, é pos-

sível ter a real noção do 

impacto da pandemia, 

mesmo contando com os 

repasses recebidos para 

combate ao coronavírus. 

“Arrecadamos 380 milhões 

de reais a menos do que 

foi orçado”, explicou.  

De acordo com os núme-

ros apresentados, Saúde 

e Educação são as áreas 

que mais receberam re-

cursos do Executivo. Fo-

ram destinados 26,35% do 

orçamento para Educação 

e 26,2% para a Saúde. 
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Câmara de Guarulhos implanta sistema 
on-line de atendimento à população 
Projeto busca restringir o acesso do público externo às dependências do Legislativo para 

evitar aglomerações e a disseminação do coronavírus 

 

Vera Jursys 

TV Câmara transmite segunda temporada do Saberes em Casa 

gua@gmail.com. No as-

sunto da mensagem, de-

verá especificar a palavra 

“cadastro” e, no corpo do 

e-mail, informar seu no-

me completo e telefone 

de contato. Em seguida, 

receberá uma resposta 

via e-mail contendo os 

códigos de usuário e se-

nha. Esta primeira senha 

deverá ser alterada no 

primeiro acesso pelo pró-

prio usuário. 

Em seguida, o acesso ao 

sistema será realizado 

por meio do endereço 

http://

suportecmguaru-

lhos.ddns.net. O sistema 

vai permitir que o muníci-

pe solicite de um ou mais 

A Câmara de Guarulhos, 

por meio da Diretoria de 

Tecnologia da Informação, 

está implantando um sis-

tema de atendimento on-

line à população, pela 

qual qualquer pessoa po-

derá fazer solicitações aos 

vereadores via internet, 

sem a necessidade de 

falar diretamente com o 

parlamentar. O objetivo é 

restringir o acesso do pú-

blico às dependências da 

Casa, protocolo de segu-

rança na luta contra o co-

ronavírus. 

Para acessar o sistema, o 

usuário deverá primeiro 

fazer um cadastrado envi-

ando um e-mail para o 

endereço eletrônico ticm-

vereadores quaisquer 

ações que julgar perti-

nentes às suas compe-

tências parlamentares, 

além de acompanhar o 

trâmite de todo o proces-

so, por meio de um nú-

mero de protocolo que 

será gerado a partir da 

solicitação. 

Dentre outras vantagens, 

o sistema tornará a rela-

ção entre parlamento e 

população mais transpa-

rente, ágil e eficaz. O en-

vio de documentos ao De-

partamento Pessoal e pro-

tocolo de documentos de 

outras áreas ligadas ao 

Executivo, se for o caso, 

também será possível com 

este programa. 

e interativo. O secretário 

Paulo Matheus destaca o 

profissionalismo dos fun-

cionários que abraçaram 

o projeto e o colocaram 

em prática: “É um progra-

ma construído exclusiva-

mente pelos nossos pro-

fissionais da rede munici-

pal, não gastamos um 

tostão com o programa”, 

afirmou.  “Como tudo que 

envolve tecnologia, nos-

sos educadores nunca 

tiveram formação para 

lidar com esse recurso 

Criado para suprir o con-

teúdo das aulas da rede, o 

programa Saberes em 

Casa estreou a segunda 

temporada no início de 

fevereiro. A iniciativa é da 

Secretaria Municipal de 

Educação, que permite 

que os estudantes tenham 

acesso ao conhecimento 

de modo dinâmico, remoto 

tecnológico, mas houve 

um processo de supera-

ção e este programa se 

tornou um referencial 

para a região do Conde-

mat, mas até de fora de 

São Paulo”, elogiou o 

secretário. 

Na nova temporada, o 

programa está dividido 

em blocos específicos 

para cada modalidade de 

ensino, como educação 

infantil, ensino fundamen-

tal e Educação de Jovens 

e Adultos. O programa vai 

ao ar de segunda a sexta-

feira, às 9 horas da manhã 

no canal do YouTube da 

Secretaria de Educação e 

na TV Camara Guarulhos, 

canal 7 da Net Claro. “A 

participação da TV Câma-

ra Guarulhos neste pro-

cesso é muito importante, 

cumprimento o presidente 

Martello, que entendeu a 

importância deste progra-

ma”, concluiu Paulo Ma-

theus. 


