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Prefeito, vice-prefeito e vereadores 

tomam posse em solenidade na Câmara 
Devido ao coronavírus, evento não foi aberto ao público 

evento, transmitido ao vivo 

pela TV Câmara, foi restrito 

aos titulares dos cargos e a 

funcionários essenciais para 

a realização da solenidade. 

Seguindo o regimento inter-

no da Casa, a cerimônia foi 

aberta pelo vereador Luis da 

Sede (PSD), o mais votado 

dos parlamentares, que convi-

dou Ticiano Americano 

(Cidadania) para presidir os 

trabalhos. Janete Rocha Pietá 

(PT) fez a leitura do compro-

misso regimental, que foi re-

petido em uníssono pelos ou-

tros 33 vereadores. Em segui-

da, cada parlamentar eleito 

Material produzido pela Secretaria de Comunicação, Rádio e TV Câmara  

Câmara Municipal de Guarulhos 

Os 34 vereadores eleitos, o 

prefeito e o vice-prefeito to-

maram posse de seus cargos 

para o mandato de 2021 a 

2024 em Sessão Solene, na 

manhã de 1º de janeiro, no 

plenário da Câmara Municipal 

de Guarulhos. Por conta da 

pandemia do coronavírus, o 

Karina Yamada 

Secretário de Comunicação - Sergio Lessa 

Diretor de Comunicação - Waltair Martão 

Presidente - Miguel Martello (PDT) 

Secretário Chefe de Gabinete - Sergio Luiz Deboni 
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apresentou a documentação 

exigida (incluindo comprova-

ção da diplomação) e assinou 

sua posse. 

Logo após a posse dos verea-

dores, foram empossados o 

vice-prefeito Jesus Roque de 

Freitas, o Professor Jesus 

(PSD) e o prefeito Gustavo 

Henric Costa, o Guti (PSD). 

Professor Jesus, que foi presi-

dente da Câmara na legislatu-

ra passada, falou que Legisla-

tivo e Executivo devem fazer 

um trabalho de excelência pa-

ra a cidade. “Não podemos 

desistir de uma cidade melhor 

e de uma população igualitá-

ria”, afirmou. 

Reeleito, o prefeito Guti falou 

que é preciso fazer o máximo 

para melhorar a qualidade de 

vida do cidadão guarulhense. 

“A gente sabe que a gente fez 

muito. A gente sabe que avan-

çou bastante, mas ainda tem 

muito para fazer e é por isso 

que o trabalho não pode parar 

de forma alguma”, disse. Entre 

os planos para seu mandato, 

Guti ressaltou a realização de 

obras de macrodrenagem para 

evitar enchentes na cidade. 

Karina Yamada 

Karina Yamada 

Karina Yamada 

Leia sobre a posse e a eleição da Mesa 
nas próximas páginas 



Câmara de Guarulhos tem mais de 40% de 

renovação 
Número de mulheres aumentou em relação à legislatura anterior  

Janete Pietá. Então, é 

importante que a gente 

democratize cada vez 

mais os espaços de po-

der. Isso significa que 

todos os segmentos soci-

ais estejam representa-

dos aqui nesse espaço”, 

ressaltou. 

Outro parlamentar que 

inicia seu primeiro man-

dato é Jorginho Mota 

(PTC). “Sou o primeiro 

parlamentar autista eleito 

no Brasil. Para mim é um 

orgulho muito grande 

representar muitas pes-

soas da nossa cidade”, 

disse.  O vereador desta-

cou que pretende fazer 

um trabalho igualitário, 

justo e honesto para todo 

o município. 

Com as eleições de 2020, 

o índice de renovação do 

legislativo guarulhense 

chegou a 44% para a le-

gislatura. Dos 34 parla-

mentares eleitos, 15 não 

fizeram parte do mandato 

anterior. Houve ainda um 

aumento no número de 

cadeiras ocupadas por 

mulheres. No mandato 

anterior apenas quatro 

mulheres foram eleitas, 

atualmente são sete. 

Uma das vereadoras que 

conquistou uma vaga na 

Câmara para primeiro 

mandato é Fernanda Curti 

(PT). A parlamentar falou 

sobre a importância da 

representatividade na polí-

tica. “Ainda assim são 

apenas duas mulheres 

pretas, eu e a vereadora 

Karina Yamada 

Karina Yamada 
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Em seu primeiro mandato 

na Câmara de Guaru-

lhos, Vanessa de Jesus 

(Republicanos) ressaltou 

a maior participação fe-

minina no Legislativo e a 

importância de focar na 

saúde, principalmente 

nessa época de pande-

mia. “As nossas expecta-

tivas não são nada dife-

rentes do que eu acredito 

que todas as pessoas 

esperam; uma cidade 

mais igualitária, um país 

mais igualitário, onde os 

gêneros cresçam com 

seu posicionamento de 

maneira mais equilibrada, 

que não tenha uma des-

proporção tão grande”, 

afirmou. “Acredito muito 

na bandeira da mulher e 

a defendo; desejo de co-

Karina Yamada 

Vanessa de Jesus destaca saúde como prioridade em momento de pandemia 

ração que em 2021, em 

primeiro lugar, haja vaci-

na, que toda a condução 

para esse momento de 

pandemia gere um resul-

tado efetivo e que as pes-

soas saiam desse mo-

mento de dificuldade; pri-

meiro vem a saúde, a fa-

mília, o bem-esta e depois 

as outras coisas”, frisou.  



Paulo Roberto Cecchinato comemora eleição para seu 10º mandato 
Apesar do alto índice de 

renovação do Legislativo, 

alguns vereadores expe-

rientes garantiram suas 

cadeiras no plenário da 

Câmara mais uma vez. 

Paulo Roberto Cecchina-

to (PTB) assumiu seu 

décimo mandato de vere-

ador. “Participei de onze 

eleições e me elegi dez 

vezes, são 10 mandatos. 

As expectativas a gente 

não sabe. a Câmara vem 

do dia a dia, no passo a 

passo, todo dia tem novi-

dade, principalmente nas 

Sessões Plenárias; eu 

TV Câmara 

Eleito para seu segundo 

mandato, Luis da Sede 

(PSD) falou sobre a res-

ponsabilidade de ser o 

vereador mais votado 

das eleições municipais: 

“Vamos pedir a Deus que 

a gente tenha mais qua-

tro anos de sucesso, tra-

balhando muito pela cida-

de junto com o prefeito, 

com o seu vice, os verea-

dores e a imprensa. Es-

ta é minha luta! Graças a 

Deus tive um êxito muito 

grande, com 8.300 vo-

tos”, festejou. “Quero 

agradecer a cada um que 

acreditou no meu traba-

lho, pois me preocupo 

Karina Yamada 

Reeleita para seu segun-

do mandato, Carol Ribei-

ro (PSDB), que  é ligada 

à proteção animal, coor-

denou a Frente Parla-

mentar em Defesa dos 

Animais nos últimos dois 

anos e também foi procu-

radora especial da Mu-

lher.  “Pretendo continuar 

à frente dessas bandei-

ras e a minha expectativa 

é a melhor possível, por-

que tivemos mais mulhe-

res eleitas e essa era a 

nossa grande luta, pois 

éramos sempre em me-

nor número. Hoje somos 

Karina Yamada 

Karina Soltur (PSD) dis-

putou as eleições em 

Guarulhos pela primeira 

vez. Única mulher na 

Mesa Diretora, Karina vai 

exercer a função de vice-

presidente. A Parlamen-

tar falou como deverá 

conduzir seu mandato: “A 

igualdade feminina é uma 

das minhas lutas que eu 

vou continuar, além de 

ajudar as mulheres que 

tanto precisam; e, claro, 

as nossas crianças, os 

nossos animais e todos 

os nossos bairros que 

sofrem com a falta de 

estrutura”, declarou. 

“Esta vereadora está aqui 

para representar e agra-

decer a cada voto recebi-

Karina Yamada 
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Luis da Sede pretende continuar seu trabalho junto a população 

acredito que este seja um 

mandato diferente, pois 

foi uma eleição diferente, 

com muitas renovações 

na Casa, mas com muitas 

abstenções, muitos votos 

nulos e em branco; houve 

bairros com mais de 50% 

de abstenção”. 

muito com as pessoas; 

todos os dias eu me le-

vanto para cuidar da cida-

de e vou agora 

vou trabalhar muito mais, 

pois a responsabilidade 

aumentou e tenho certeza 

que meus eleitores vão 

cobrar muito de mim”. 

seis vereadoras na Câma-

ra de Guarulhos, então 

isto será importante até 

para sermos mais ouvidas 

na Casa, além  de dar voz 

para todas as mulheres 

da cidade”, comentou a 

vereadora.  

Carol Ribeiro comemora maior número de mulheres eleitas 

do nesta eleição e dizer 

que podem contar comi-

go para o que preciso 

for.”  A parlamentar tam-

bém felicitou os demais 

colegas: “Parabéns aos 

vereadores eleitos, ao 

prefeito e ao vice-prefeito 

e a todo povo guarulhen-

se, eu tenho certeza que 

este será um ano de vitó-

rias”.  

Karina Soltur pretende buscar igualdade feminina 



Rômulo Ornelas promete fa-

zer oposição propositiva 
Karina Yamada 
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Fiscalizar ações do Executivo é prioridade para Dr. Laércio Sandes 

Dr. Laércio Sandes 

(DEM) assumiu uma ca-

deira no legislativo guaru-

lhense pela terceira vez. 

O parlamentar destacou 

a necessidade de fiscali-

zar as ações do Executi-

vo. “A gente tem a expec-

tativa de trabalhar muito 

nos próximos quatro 

anos, fazer com que o 

Governo cumpra o que 

efetivamente se compro-

meteu a fazer no seu 

plano de Governo e, aci-

ma de tudo, acompanhar 

a reconstrução da cidade 

nesta época de pande-

mia”, comentou. “É muito 

grande a expectativa 

dentro desse Legislativo 

e eu vou continuar de-

Karina Yamada 

“Quero desejar para 2021 

uma Saúde plena, se 

Deus quiser, para todos 

no nosso País”, declarou. 

“Nesta eleição tivemos 

uma votação bastante 

expressiva. Quero agra-

decer aos meus eleitores 

pelo voto de confiança; a 

perspectiva para esse 

ano e para todo o man-

dato de quatro anos, será 

continuar com nossos 

trabalhos e  projetos de 

melhorias para a cidade. 

A população terá uma 

ótima representação no 

que depender de mim", 

prometeu.  

Karina Yamada 

Sergio Magnum agradece popula-

ção por votação expressiva 

senvolvendo meu trabalho 

de fiscalização, de co-

brança, aquele trabalho 

que eu sempre fiz ao lon-

go desses últimos anos, 

eu vou continuar fazendo 

intensamente. É o que eu 

sei fazer como advogado, 

técnico, atuando como 

vereador”, descreveu 

Sandes.  

Eleito para fazer oposição 

ao governo, o vereador 

petista Prof. Rômulo Orne-

las garante que terá um 

papel propositivo na Câ-

mara: “Meu papel agora 

nesses quatro anos, lógi-

co, é fazer oposição. Vou 

fazer oposição ao governo 

e a oposição, como sem-

pre fiz, propositiva, mos-

trar que há outros cami-

nhos. Esse é o nosso pa-

pel nesses quatro anos”, 

afirmou o parlamentar, 

que está em seu terceiro 

mandato no Legislativo. 

Karina Yamada 

Vice-líder da bancada do 

Partido dos Trabalhado-

res na Câmara de Guaru-

lhos, a petista Janete 

Rocha Pietá foi reeleita 

para seu segundo man-

dato com 6.461 votos. A 

vereadora falou sobre as 

áreas com mais dificulda-

des que a cidade deve 

enfrentar. “Acho que os 

grandes problemas da 

cidade serão saúde, de-

semprego e moradia”, 

afirmou. “É lógico que 

estamos assistindo a 

uma agressão muito 

grande às mulheres, en-

tão, essas bandeiras con-

tinuam: saúde, moradia, 

Karina Yamada 

educação. Estamos neste 

momento de pandemia 

trabalhando à distância; 

mas na condição de vere-

adora, vou exercer o meu 

papel de fiscalizadora, 

sempre presente, mesmo 

que online, buscando o 

melhor para a nossa que-

rida Guarulhos”. 

Janete Pietá acredita que saúde, emprego, educação e moradia 

serão os maiores problemas 



Sandra Gileno foi eleita 

vereadora pela segunda 

vez em Guarulhos. A par-

lamentar que se candida-

tou pelo Patriota teve 

4.190 votos: “Eu venho 

pelo segundo mandato, 

sou muito grata a toda a 

população de Guarulhos 

que confiou mais uma 

vez na vereadora Sandra 

Gileno e a expectativa 

para 2021 é porque o 

ano passado foi um ano 

muito difícil, um ano que 

ninguém esperava pas-

sar, não foi a cidade de 

Guarulhos, mas sim o 

mundo, nós vivemos coi-

sas que nunca imaginá-

vamos viver. Então, a 

minha expectativa é que 

2021 seja um ano, princi-

palmente, de muita saú-

Karina Yamada 

Sandra Gileno espera ano de paz e saúde para população 

de para essa população, 

muita paz. E nós, como 

vereadores, vamos fazer 

o possível para voltar a 

economia dessa cidade, 

porque a gente teve muito 

desemprego. A vereadora 

está disposta a lutar junto 

com a população de Gua-

rulhos. Podem contar com 

a vereadora Sandra Gile-

no!”. 

Eleito vereador pela 

quarta vez na cidade, 

Lamé do MDB, que foi 

secretário municipal na 

legislatura passada, fala 

em mandato vigilante e 

prestativo: “A gente tem 

uma grande esperança 

da nossa cidade avançar; 

Guarulhos melhore cada 

dia mais e que, realmen-

te, a população principal-

mente aqueles que preci-

sam, aqueles que mais 

necessitam da assistên-

cia do poder público pos-

Karina Yamada 
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sam ter acesso aos servi-

ços públicos. Portanto, a 

gente espera que a nova 

Câmara seja mais vigilan-

te, uma Câmara mais 

prestativa para a popula-

ção”. 

Lamé quer Câmara vigilante e prestativa 

Eleito para o oitavo man-

dato, Geraldo Celestino 

(PSC) destacou os desa-

fios de ocupar uma ca-

deira no Parlamento há 

tantos anos: “Guarulhos 

meu deu o oitavo manda-

to e vamos continuar o 

trabalho porque, estrear 

no cargo é fácil, mas con-

quistar o posto tantas 

vezes em uma cidade do 

tamanho da nossa é sinal 

que trabalhamos muito”, 

comentou. Celestino afir-

mou que tem muito res-

peito por todos os muní-

cipes: “Quero brindar os 

votos recebidos com tra-

balho, respeito à popula-

Karina Yamada 
ção, ao Legislativo, aos 

meus colegas vereadores, 

aos funcionários da Casa, 

fazendo com que uma 

cidade deste tamanho, 

com tantos problemas 

sociais, seja mais huma-

na, sempre em parceria 

com o prefeito e a Prefei-

tura”, afirmou. 

Eleito mais uma vez, Geraldo Celestino (PSC) quer manter a seriedade no trabalho 

Jayme Junior, do Repu-

blicanos, foi eleito verea-

dor pela primeira vez. O 

parlamentar afirma que 

seu trabalho será focado  

no guarulhense. “A gente 

está aqui para servir a 

população; eu agradeço, 

primeiramente a Deus, e 

também pela oportunida-

de que me foi dada de 

ajudar o povo pelos pró-

ximos quatro anos deste 

mandato”, afirmou. "Este 

ano de 2020 foi muito 

difícil para todos, mas 

graças a Deus estamos 

bem, com saúde e com 

um desafio enorme pela 

frente. Então que esse 

prédio, que essa Câma-

ra, não nos separe do 

povo, pelo contrário, que 

nos aproxime mais”. 

Jayme Junior afirma que papel de vereador é servir à população 
Karina Yamada 
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Miguel Martello é o novo presidente da 
Câmara Municipal de Guarulhos 

Votação de chapa única, Legislativo Forte, teve 29 votos favoráveis e cinco abstenções  

A eleição da Mesa do Legislativo para 

o biênio de 2021-2022 foi realizada no 

primeiro dia do ano, no Plenário da 

Câmara de Guarulhos. A solenidade 

teve votação aberta e nominal, consi-

derando maioria absoluta de votos vá-

lidos.  

Com a candidatura de uma única cha-

pa denominada Legislativo Forte, os 

parlamentares iniciaram a votação. Na 

totalização do resultado foram compu-

tados 29 votos válidos e 5 absten-

ções. Abstiveram-se da votação da 

chapa única os seguintes vereadores: 

Edmilson Souza (PT), Geraldo Celes-

tino (PSC), Janete Pietá (PT), Romil-

do Santos (PSD) e Thiago Surfista 

(PSD). 

O presidente da Câmara será o verea-

dor Miguel Martello (PDT), que afir-

mou: “O presidente é aquele que or-

ganiza as sessões, sempre aberto ao 

diálogo, mas somos todos iguais”. O 

vereador reforçou a importância de 

respeitar os ideais dos novos verea-

dores, que se elegeram pela primeira 

vez. “A Câmara está diferente, muitas 

pessoas novas chegando e muitos 

sonhos”. 

Karina Yamada 

Mesa Diretora 2021-2022 

Presidente – Miguel Martello (PDT) 

1º Vice –presidente – Leandro Dourado (PTC) 

2º Vice –presidente – Karina Soltur (PSD) 

1º Secretário – Marcelo Seminaldo (PT) 

2º Secretário – Lamé (MDB) 

3º Secretário – André Alves (Cidadania) 

4º Secretário – Rafael Acosta (DC) 
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Câmara define composição das Comissões 
Técnicas Permanentes 

 

 A solenidade de posse realizada na Câmara no dia 1º de janei-

ro também definiu a composição das Comissões Técnicas Per-

manentes. Entre as atribuições, cabe a cada equipe discutir e 

deliberar as proposituras do Executivo e do Legislativo, além 

de propor projetos. Após ampla discussão, chegou-se ao se-

guinte consenso: 

Vereadores serão responsáveis por discutir e deliberar proposituras do Executivo e do 

Legislativo, entre outras atribuições  

 
Administração e Funcionalismo 

Público: Geraldo Celestino (PSC), 

Jorginho Mota (PTC) e Leandro 

Dourado (PTC) 

Constituição, Justiça e Legislação 

Participativa: Karina Soltur (PSD), 

Mauricio Brinquinho (PT) e Ticiano 

Americano (Cidadania) 

Defesa dos Direitos da Criança, 

do Adolescente e da Juventude: 

Carlinda Tinoco (Republicanos), 

Jorginho Mota (PTC), Welliton Be-

zerra (PTC) 

Defesa dos Direitos da Mulher: 

Carlinda Tinoco (Republicanos), 

Karina Soltur (PSD) e Vanessa de 

Jesus (Republicanos) 

Defesa dos Direitos do Consumi-

dor: Jayme Júnior (Republicanos), 

Jorginho Mota (PTC) e Romildo 

Santos (PSD) 

Desenvolvimento Urbano e Desen-

volvimento Econômico: Romildo 

Santos (PSD), Sandra Gileno 

(Patriota) e Wesley Casa Forte (PSB) 

Direitos Humanos, Cidadania, Habi-

tação, Assistência Social e Igualda-

de Racial: Fernanda Curti (PT), Ser-

gio Magnum da Farmácia (Patriota) e 

Wesley Casa Forte (PSB) 

Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo: Dr. Laércio Sandes (DEM), 

Lauri Rocha (PSD) e Wesley Casa 

Forte (PSB) 

Ética e Decoro Parlamentar: Jorgi-

nho Mota (PTC), Karina Soltur (PSD), 

Luis da Sede (PSD),  Pastor Anistaldo 

(PSC),  Romildo Santos (PSD), San-

dra Gileno (Patriota) e Wesley Casa 

Forte (PSB) 

Finanças e Orçamento: Carol Ribeiro 

(PSDB), Pastor Anistaldo (PSC) 

e Vanessa de Jesus (Republicanos) 

Higiene e Saúde Pública: Carlinda 

Tinoco (Republicanos), Geraldo Celesti-

no (PSC) e Thiago Surfista (PSD) 

Meio Ambiente: Edmilson Souza 

(PSol), Geleia Protetor (PSDB), Jorginho 

Mota (PTC) 

Obras e Serviços Públicos: Danilo 

Gomes (DC), Lucas Sanches (PP) e 

Romildo Santos (PSD) 

Procuradoria Especial da Mulher: 

Carlinda Tinoco (Republicanos), Carol 

Ribeiro (PSDB), Fernanda Curti (PT) 

e Vanessa de Jesus (Republicanos) 

Segurança Pública: Gilvan Passos 

(PSD), Luis da Sede (PSD) e Welliton 

Bezerra (PTC) 

Trânsito e Transportes: Romildo San-

tos (PSD), Ticiano Americano 

(Cidadania) e Wesley Casa Forte (PSB) 

Karina Yamada 
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Novo presidente da Câmara confere 

instalações da sede própria 
Martello visitou o local para avaliar a atual situação do prédio 

O presidente da Câmara, Mi-

guel Martello (PDT), visitou a 

sede própria da Casa Legisla-

tiva para conhecer o local e 

tomar ciência da situação atu-

al do prédio. A diligência ocor-

reu no dia 04 de janeiro e 

contou com a presença do 

vereador Wesley Casa Forte 

(PSB), além de secretários e 

assessores do presidente. 

Martello afirmou que a princi-

pal intenção da visita foi se 

atualizar, como presidente da 

Câmara, e ver o que tem que 

ser feito. Ele conferiu todas as 

dependências do lugar, inclu-

indo o plenário, as salas da 

parte administrativa, os gabi-

netes dos vereadores e a sala 

da presidência.  

“Não adianta a gente mudar 

para cá sem condições de tra-

balho”, disse o presidente. 

Para ele, é preciso que a ca-

sa esteja razoavelmente pron-

ta e com condições adequa-

das e seguras para acolher e 

atender as pessoas. “A gente 

 

Nico Rodrigues 

só vem para cá com isso 

aqui funcionando. Está tudo 

cru ainda. Falta muita coisa 

na parte hidráulica, elétrica, 

mobiliária, de iluminação, ba-

nheiros... Não tem nada! 

Nem elevador!" 

Baseado em sua experiência 

na área privada, Martelo cal-

culou inicialmente uma de-

mora de 90 a 120 dias para o 

término da reforma. "Vou ba-

talhar para que termine o 

mais rápido possível porque 

temos o interesse de mudar”, 

afirmou. “Vamos utilizar aqui-

lo que a gente tem”. 

Martello lembrou que o dinhei-

ro gasto na obra é público e 

que é preciso dar satisfação 

para o povo. “Essa é minha 

preocupação, zelar pelo di-

nheiro público”, ressaltou ao 

falar sobre a necessidade de 

fazer também um local de 

qualidade que possa durar 

muitos anos. 

O presidente disse ainda que 

irá analisar o contrato da obra, 

conversar com a empresa res-

ponsável e avaliar a situação 

para dar uma resposta mais 

conclusiva para a população 

sobre o que será feito. 
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Presidente Martello (PDT) se reúne com 

responsáveis pela reforma  
Reunião foi realizada na tarde de 06 de janeiro, na sala da presidência  

O presidente Martello (PDT), 

se reuniu na tarde de 06 de 

janeiro com os gestores da 

empresa VPP Engenharia, 

responsável pela reforma da 

sede própria do Legislativo 

Guarulhense. 

Martello afirmou que a reuni-

ão foi agendada para que a 

empresa explicasse o anda-

mento da obra e fornecesse 

novas informações sobre a 

 

conclusão dos trabalhos. 

De acordo com Martello, os 

gestores da VPP estabelece-

ram o prazo para a finalização 

da reforma estrutural até o dia 

30 de janeiro. Martello alertou 

que não acredita que a mu-

dança poderá ser feita de 

imediato, após a conclusão 

da parte estrutural, porque 

outros fatores para o funcio-

namento eficiente do prédio, 

como móveis, elevadores e 

telefonia ainda precisam ser 

resolvidos. 

O parlamentar disse que tem 

pressa em realizar a mudan-

ça. Porém, asseverou que a 

utilização da nova Sede pró-

pria será autorizada apenas 

com a finalização de todo o 

trabalho de reforma e moder-

nização, garantindo assim bo-

as condições de trabalho aos 

servidores e de acessibilidade 

à população. 

Bruno Netto 
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Miguel Martello (PDT) confirma mudança 

para sede própria em até seis meses 
Presidente da Câmara participou de coletiva de imprensa em 20 de janeiro 

O presidente Miguel Martello (PDT), 

participou no dia 20 de janeiro de 

uma entrevista coletiva realizada na 

sede própria da Câmara de Guaru-

lhos. A coletiva, acompanhada por 

diversos veículos de imprensa da 

Cidade, além de vereadores e servi-

dores do Legislativo, foi convocada 

para apresentar à população o an-

damento das obras de reforma e 

modernização do prédio, como tam-

bém informar a programação para a 

realização da mudança. 

Os presentes percorreram pratica-

mente todo o prédio, incluindo os 

gabinetes dos vereadores, salas 

que serão ocupadas por servidores 

administrativos, além do local desti-

nado ao plenário. Martello afirmou 

que a construtora responsável pelas 

adequações de alvenaria pretende 

concluir o trabalho até o fim de ja-

neiro. Todavia, a ocupação das no-

vas instalações deve ser posterga-

da porque ainda há processos licita-

tórios para contratação de empre-

sas encarregadas de providenciar 

outras demandas estruturais, como 

telefonia, cabeamento e licenças, à 

 

exemplo de alvará e habite-se, a 

cargo do Corpo de Bombeiros. 

Alguns vereadores reclamaram 

dos espaços destinados aos gabi-

netes e plenário. As principais críti-

cas foram referentes à falta de ba-

nheiros individuais nos gabinetes e 

ao tamanho do plenário, menor do 

que aquele atualmente utilizado 

pelo Legislativo. Martello afirmou 

que, segundo informações repas-

sadas por gestores da última ges-

tão, os gabinetes não foram proje-

tados com banheiros porque não 

se tratou de uma construção nova, 

e, sim, de adaptações em um pré-

dio que estava com as principais 

estruturas construídas. 

Em relação ao plenário, o presiden-

te adiantou que durante sua gestão 

pretende construir um novo setor 

para pelo menos 40 vereadores e 

400 munícipes, como também reali-

zar a locação de dois geradores de 

energia, pois, em sua opinião, a fal-

ta de eletricidade na região é recor-

rente. 

O vereador Lucas Sanches (PP) 

sugeriu que o último presidente da 

Câmara e hoje atual vice-prefeito, 

Professor Jesus, fosse convidado 

para explicar o motivo de ter feito a 

inauguração de um prédio inacaba-

Karina Yamada 
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do. Vanessa de Jesus 

(Republicanos), Romildo Santos 

(PSD) e o próprio Martello, no en-

tanto, não concordaram e afirmaram 

que é preciso pensar naquilo que 

deve ser feito a partir de agora e 

deixar responsabilidades de possí-

veis irregularidades para os órgãos 

fiscalizadores, como o Tribunal de 

Contas e o Ministério Público. 

O presidente asseverou que tem 

pressa na mudança, visto que a 

ocupação da sede própria reverterá 

em grande economia para os cofres 

públicos. Porém, foi enfático em di-

zer que somente autorizará a utiliza-

ção do local quando o prédio estiver 

totalmente pronto e com todas as 

instalações concluídas. 

Por fim, Martello declarou que, ape-

sar da insatisfação de alguns verea-

dores com o conjunto das instala-

ções, “às vezes é melhor morar num 

sobrado próprio do que em uma co-

bertura alugada”. 

Veja a opinião de alguns vereadores sobre o 
estado atual da sede própria da Câmara: 

“Estamos sem segurança nenhu-

ma, vamos voltar de recesso dia 2 

de fevereiro e acredito que até lá 

não teremos condições” 

“Ainda faltam detalhes que serão 

resolvidos, mas é muito importante 

a conquista do prédio próprio”  

Sandra Gileno (Patriota) 

 

“Vemos que o edifício não está 

acabado, precisa de algumas finali-

zações, mas, ainda neste primeiro 

semestre, vamos mudar e a cidade 

passará a economizar o aluguel do 

atual prédio do Legislativo” 

Lamé (MDB) 

 

“É muito bom estar no prédio que 

será da Câmara, mas ainda há 

ajustes que são necessários” 

“O plenário tem que ter um espaço 

maior para o público” 

Edmilson Souza (PSOL) 

“Fiquei muito mais com a impres-

são de um ambiente que está sujo 

e precisa de limpeza do que de 

tantas adaptações assim que fo-

ram citadas aqui” 

Vanessa de Jesus (Republicanos) 

Karina Yamada 
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Guti e Martello acompanham chegada 

das primeiras vacinas contra Covid-19 
Vários vereadores também participaram da entrega da CoronaVac no Município 

 

 

tempo seja possível imunizar todos 

os profissionais que estão na linha 

de frente e dar início a vacinação 

da população. “Vou ao governador 

para que ele tenha atenção com a 

nossa cidade; estamos falando de 

vidas, por isso, tem que acabar 

com a política e resolver o proble-

ma do povo”, afirmou Martello. 

O prefeito Guti explicou que, se-

gundo o Plano Nacional de Imuni-

zação, as primeiras doses devem 

ser destinadas para profissionais 

da área da Saúde e para os povos 

indígenas. “Temos cerca de 30 mil 

trabalhadores na área da saúde 

privada e pública, essas 13 mil 

doses são insuficientes”, ressaltou. 

Guti afirmou que a vacinação deve 

começar com profissionais dos hos-

pitais de alta complexidade, onde há 

maior risco da circulação do vírus. 

“Torcemos para que sejamos abas-

tecidos o mais rapidamente possí-

vel, esse é um problema crônico no 

mundo, não só no Brasil, no nosso 

estado ou em Guarulhos, que os 

insumos cheguem logo e que o Ins-

tituto Butantan continue com uma 

capacidade de produção grande 

para que possamos receber as pró-

ximas doses e imunizar a população 

guarulhense”, declarou o prefeito.  

Bruno Netto 
 

Guarulhos recebeu seu primeiro lote 

de vacinas contra Covid-19 na tarde 

desta quarta-feira (20). O prefeito 

Guti (PSD) e o presidente da Câma-

ra Miguel Martello (PDT) estiveram 

em um depósito no Taboão, onde 

foram entregues 13.680 doses da 

CoronaVac, vacina produzida pelo 

Instituto Butantan em parceria com 

a farmacêutica chinesa Sinovac. 

A entrega dos imunizantes contou 

ainda, entre outras autoridades, 

com os vereadores: Carol Ribeiro 

(PSDB), Danilo Gomes (DC), Geleia 

Protetor (PSDB), Jayme Junior 

(Republicanos), Jorginho Mota 

(PTC), Sandra Gileno (Patriota) e 

Wesley Casa Forte (PSB). 

Miguel Martello alertou que a cidade 

é muito grande e a quantidade de 

vacinas que chegou é baixa. 

“Guarulhos precisa que o governa-

dor tenha uma atenção especial, 

somos a segunda maior cidade do 

Estado, temos 32 mil agentes na 

saúde e não veio nem a metade de 

vacinas necessárias”, disse. 

O presidente espera que em pouco 
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Veja declarações de alguns vereadores sobre a entrega das vacinas: 

“É um momento de muita 

felicidade e esperança; se 

Deus quiser, chegará um 

grande número de vacinas 

para que toda nossa popu-

lação possa ser vacinada” 

Gilvan Passos (PSD) 

 

“Momento histórico para a 

cidade de Guarulhos, são 

mais de 13 mil doses que 

irão para os profissionais 

de saúde. Posteriormente, 

vai chegar para toda a po-

pulação” 

Wesley Casa Forte (PSB) 

“Acredito que esse é um 

momento histórico, Guaru-

lhos mais uma vez sendo 

protagonista nacional e 

internacional na questão 

da vacina”. 

Jorginho Mota (PTC) 

“Quero parabenizar o pre-

feito Guti, que, desde o 

primeiro momento, se pre-

ocupou com a saúde dos 

munícipes" 

Sandra Gileno (Patriota) 

“Quero parabenizar todos 

os envolvidos, inclusive o 

Governo do Estado, que 

foi muito importante para 

que tivéssemos essa va-

cina hoje” 

Carol Ribeiro (PSDB) 

 

“Quero parabenizar a 

iniciativa do prefeito de 

pedir para que pudesse 

acrescentar a área da 

educação no grupo priori-

tário para recebimento 

das vacinas” 

Danilo Gomes (DC) 

“É um pingo de esperan-

ça; ainda há muito traba-

lho a ser feito, mas para-

benizo o Instituto Butan-

tã, o SUS e o Ministério 

da Saúde” 

Jayme Junior (Republicanos) 

"Gostaria muito de agra-

decer o nosso governa-

dor que, desde o início 

dessa pandemia, está se 

esforçando muito para 

atender a demanda” 

Geleia Protetor (PSDB) 
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Professor Antônio Veronezi recebe 
homenagens 

 

O presidente Miguel Martello e 

os demais vereadores da Câ-

mara de Guarulhos lamenta-

ram profundamente o faleci-

mento do professor Antônio 

Veronezi, ocorrido no dia 11 

de janeiro, em São Paulo. 

Veronezi deixou um legado 

importante no Município, parti-

cularmente no ensino superior 

privado, como um dos funda-

dores e reitor da Universidade 

de Guarulhos, sendo respon-

sável pela expansão da oferta 

e qualificação de entidades 

educacionais. Sempre foi um  

O mês de janeiro reservou mais uma notícia triste, 

sentida profundamente pelos servidores da Câmara 

Municipal de Guarulhos. Na tarde do dia 25 de janeiro, 

Sérgio Sorrilha Padília, conhecido por todos da Casa 

como Jatobá, foi vítima de um infarto e veio a falecer.  

Jatobá era operador de som no Legislativo 

guarulhense há muitos anos, sendo muito querido por 

seus colegas. Diversos vereadores e servidores 

lamentaram sua morte e prestaram homenagens. 

Empresário e educador, com importantes contribuições à cidade de Guarulhos, faleceu 

no dia 11 de janeiro em decorrência de complicações da Covid-19 

grande defensor da cidade e 

promoveu o desenvolvimento 

econômico por meio de pro-

jetos e investimentos. 

 

Diversos vereadores também 

homenagearam e lamentaram 

a perda do educador em suas 

redes sociais. 

TV Câmara 

Câmara de Guarulhos perde Sérgio Sorrilha Padília, o Jatobá 


