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Mudança do Legislativo gera economia 

de R$ 3,7 milhões por ano 
Câmara de Guarulhos corta gasto mensal de R$ 315 mil com aluguel 

Dois meses depois, em 

março, os servidores já 

começaram a trabalhar 

no novo endereço. 

A experiência e o empe-

nho pessoal do presiden-

te com a obra ajudaram a 

encurtar o prazo de con-

clusão, previsto no início 

deste ano, de 180 para 

60 dias. Com isso, houve 

economia de R$ 315 mil 

reais mensais aos cofres 

públicos.  

A mudança dos departa-

mentos foi iniciada em 04 

de março e finalizada em 

meados do mesmo mês. 

Embora ainda sejam ne-

cessários diversos ajus-

tes e adaptações na es-

trutura (ver matéria na 

página 03), o presidente 

Martello comemorou a 

Material produzido pela Secretaria de Comunicação, Rádio e TV Câmara  

Câmara Municipal de Guarulhos 

Em 4 de janeiro, o novo 

presidente da Câmara, 

Martello (PDT), visitou as 

obras da sede própria, 

localizada na Avenida 

Guarulhos, 861, região da 

Vila Augusta, e constatou 

que ainda deveriam ser 

resolvidas diversas pen-

dências para que a estru-

tura pudesse receber com 

segurança os vereadores, 

servidores e munícipes. 

Nico Rodrigues 

Secretário de Comunicação - Sergio Lessa 

Diretor de Comunicação - Waltair Martão 

Presidente - Miguel Martello (PDT) 

Secretário Chefe de Gabinete - Sergio Luiz Deboni 

antecipação. “Viemos pa-

ra cá usufruir desse bom 

espaço que a Câmara de 

Guarulhos tem, um gran-

de espaço, e após as 

adaptações, tenho certeza 

de que teremos uma casa 

excepcional”, declarou.  

“Mudando para cá vamos 

ter essa economia gigante 

de recursos públicos, por-

que o prédio é da Câma-

ra, é imóvel próprio”. 
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Informações foram repassadas pelo secretário de Administração da Câmara de Guaru-

lhos, Verci Ferreira 

Adaptações da Sede própria podem 

durar até 90 dias após a mudança 

(PDT), as instalações da 

Sede própria estão fican-

do excelentes. Martello 

reafirmou que, durante 

seu mandato, continuará 

focado na economia, a 

exemplo do  que fez com 

o corte de gastos após a 

rescisão do contrato das 

antigas instalações. 

O presidente ainda escla-

receu que, por mais que 

o plenário não esteja to-

talmente pronto, ele de-

verá ser utilizado. A in-

O secretário de Adminis-

tração da Câmara de 

Guarulhos, Verci Ferreira, 

informou que todas as 

adaptações para o pleno 

funcionamento da Sede 

própria do Legislativo gua-

rulhense podem levar até 

90 dias após a mudança, 

realizada em março. 

Ferreira informou que são 

necessárias mudanças no 

plenário, no painel de vo-

tações, no cabeamento e 

em outras estruturas para 

garantir o pleno funciona-

mento da Câmara Munici-

pal. 

A Sede própria, segundo 

o secretário, também ca-

rece de instalações telefô-

nicas e da reestruturação 

de alguns departamentos 

que serão realocados pa-

ra espaços mais adequa-

dos para suas respectivas 

atividades. 

Todavia, o secretário des-

taca que, por mais que as 

adaptações da nova Sede 

possam durar até três me-

ses, a devolução do anti-

go prédio garante a eco-

nomia mensal com alu-

guéis. 

Para o presidente da Câ-

mara, Miguel Martello 

Bruno Netto 

tenção é que as Sessões 

plenárias continuem a ser 

realizadas de forma virtual, 

contando apenas, de forma 

presencial, com os verea-

dores e servidores direta-

mente relacionados aos 

trabalhos de transmissão. 

Verci Ferreira, secretário de Administração, aponta adaptações que ainda devem ser feitas na sede própria 

Presidente Martello despacha da sua sala na sede própria do Legislativo 



Vereadores deliberaram longa lista de itens 

em Sessão Extraordinária de 1º de março 
Deliberações foram realizadas de forma virtual, devido à pandemia de Covid-19 

talados, de forma perma-

nente em edificações da 

cidade. Sandes defendeu 

a derrubada do veto afir-

mando que a medida 

proporcionará mais segu-

rança à população. 

Os vereadores da Câmara 

de Guarulhos deliberaram 

uma longa lista de itens 

durante a primeira Sessão 

Extraordinária de março, 

realizada no dia 1º. A pau-

ta contava com 107 pro-

posituras. Todavia, por 

causa do término do tem-

po regimental, nem todos 

puderam ser apreciados. 

Entre os destaques esta-

vam a análise de vários 

vetos que foram apostos 

pelo Executivo. Dos 14, 

onze foram mantidos e 

três foram derrubados. 

Entre estes cita-se o pro-

jeto de Lei 202/2019, assi-

nado por Dr. Laércio San-

des (DEM), que estabele-

ce norma para a instala-

ção, conservação e uso 

de elevadores, escadas 

rolantes e outros equipa-

mentos de transporte ins-

Bruno Netto 

Karina Yamada 
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Vários requerimentos 

também foram aprovados 

pelos parlamentares. A 

maioria deles buscando 

informações sobre de-

mandas relacionadas à 

Prefeitura. À exemplo a 

propositura de Janete Ro-

cha Pietá (PT), que solicita 

informações referentes ao 

número de cestas básicas 

adquiridas, recebidas e 

distribuídas pela Prefeitura 

de Guarulhos desde 2019. 

Câmara mantém veto a projeto que previa adiamento de 

tributos devido à pandemia 

decorrentes da pandemia 

do novo coronavírus. A 

votação aconteceu na 

Sessão Extraordinária do 

dia 1º de março. A auto-

ra, Janete Rocha Pietá, 

do PT, defendeu o proje-

to, elaborado ainda no 

mês de março de 2020. 

Por 20 votos a oito, os 

vereadores mantiveram o 

veto do prefeito Guti ao 

projeto que previa adiar 

ou mudar a forma de pa-

gamento de impostos mu-

nicipais devidos pela po-

pulação, em razão das 

dificuldades econômicas 

“Infelizmente, a pande-

mia aumentou, teremos 

mais desemprego e as 

pessoas que trabalham 

como autônomas não 

terão como sobreviver.” A 

vereadora disse que de-

fende o adiamento dos 

tributos pois só assim 

muitos cidadãos atingidos 

pelos efeitos da crise se-

rão capazes de pagá-los, 

e destacou que o projeto 

teve parecer favorável da 

Comissão de Constituição 

e Justiça e da Comissão 

de Administração e Funci-

onalismo Público. 
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TV Câmara 

Vereadores discutem método de eleição 

para os Conselhos Tutelares  
Projeto do vereador Profº Rômulo Ornelas alterava forma como pleito seria disputado  

Gomes (DC), Pastor 

Anistaldo (PSC), Jorgi-

nho Mota (PTC), Marcelo 

Seminaldo (PT), Lamé 

(MDB) e Janete Rocha 

Pietá (PT). 

Segundo Welliton Bezer-

ra, o mais correto seria a 

eleição descentralizada 

por região. “Hoje eu con-

seguiria prever pelo me-

nos 15 conselheiros que 

seriam eleitos, porque 

representam instituições 

e isso é muito errado.” 

Para Danilo Gomes, não 

seria ético o conselheiro 

regionalizar, para evitar o 

favorecimento de vizi-

nhos e conhecidos. 

O vereador Anistaldo 

afirmou que o projeto foi 

feito sem ouvir a catego-

ria e os conselheiros fo-

Um item polêmico foi dis-

cutido na pauta da Sessão 

Extraordinária virtual do 

último dia 1º de março. O 

Veto ao projeto do verea-

dor Profº Rômulo Ornelas, 

do PT, que alterava dispo-

sitivos para eleição dos 

conselheiros tutelares. O 

próprio autor do projeto foi 

o primeiro a encaminhar a 

votação. 

“Nós sabemos como se 

dá a eleição do conselho 

tutelar aqui em Guarulhos, 

o projeto era pra regular a 

eleição na cidade”, afir-

mou Ornelas. Seguindo o 

parlamentar, vários outros 

vereadores falaram sobre 

o tema, participaram do 

debate e colocaram seus 

pontos de vista Welliton 

Bezerra (PTC), Danilo 

ram contra o PL. Jorgi-

nho Mota disse que mui-

tas eleições são direcio-

nadas e as pessoas que 

assumem não estão pre-

paradas para a função. 

Seminaldo discorda da 

escolha de conselheiros 

tutelares por meio de 

eleição. “No meu enten-

der, a escolha de conse-

lheiros tutelares deveria 

ser por concurso público.” 

Lamé, concorda que o 

preparo anterior dos con-

selheiros tutelares é fun-

damental. Janete Pietá 

declarou que muitas insti-

tuições usam a função 

para fazer aparelhamento 

e a Câmara tem de se po-

sicionar a respeito. O veto 

acabou sendo mantido 

com 23 votos contra  5. 

Requerimento que pede informações sobre obra parada 

em creche é aprovado 

O próprio autor explicou 

o motivo do requerimen-

to. “Falo da importância 

dessa creche que está 

com as obras paradas. 

Eu moro na comunidade 

e é importante ter uma 

creche em período inte-

gral aqui” disse. 

André Alves acredita que, 

ao deixar seus filhos nes-

Na Sessão Extraordinária 

virtual do último dia pri-

meiro, os vereadores 

aprovaram um requeri-

mento do parlamentar An-

dré Alves (Cidadania). O 

documento pede informa-

ções ao Executivo sobre 

as obras paradas de uma 

creche na rua Indiaporã, 

em Cumbica. 

sa creche, as mães pode-

rão buscar empregos. “É 

uma comunidade carente 

e passamos por muitas 

dificuldades”. Para ele, o 

equipamento pronto irá 

ajudar bastante. “Quando 

falamos de creche é so-

bre educação. E educa-

ção é tudo na nossa vi-

da”. 

A vereadora Janete Rocha 

Pietá (PT) apoiou o colega 

e pediu uma cópia da res-

posta do documento. 

“Essa creche está parada 

há muito tempo”, lembrou. 

“Há uma comunidade que 

precisa muito. Então, eu 

concordo, apoio e gostaria 

de receber esse documen-

to em meu gabinete”. 
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Vereador solicita informações sobre falta 

de medicamentos na cidade 
Autor do requerimento é o parlamentar Lucas Sanches 

O parlamentar citou a 

falta de medicamentos 

para pessoas com pro-

blemas respiratórios, de 

pressão e diabéticos. “A 

cidade entrou em um 

caos. A população preci-

sa dos medicamentos, 

pega a receita do médi-

co, vai até a farmácia e é 

raro encontrar os remé-

dios. Isso é generalizado 

na cidade. A Prefeitura 

recuou a compra de me-

dicamentos, principal-

mente nesse período de 

pandemia, porque colo-

cou a culpa na própria 

pandemia”. 

Lucas Sanches concor-

dou com a colocação de 

de que faltam medica-

O requerimento 213/2021, 

de autoria do vereador 

Lucas Sanches (PP), que 

solicita informações sobre 

funcionamento e falta de 

medicamentos na unidade 

de saúde Soimco, foi 

aprovado em Sessão Ex-

traordinária. 

Prof. Rômulo Ornelas (PT) 

comentou o assunto. 

“Aqui, as UBS não têm 

nem dipirona. Então, um 

questionamento desses 

ainda é pouco por ser lo-

calizado. Vamos andar a 

cidade toda para ver. As 

UBSs não têm os remé-

dios básicos que a popu-

lação precisa, que são 

obrigatórios e acabaram 

faz tempo”, disse. 

TV Câmara 

Karina Yamada 

mentos em toda a cidade 

e explicou sua propositu-

ra. “O motivo de esse 

requerimento ser referen-

te à UBS Soimco é um 

vídeo que gravei há algu-

mas semanas durante 

uma fiscalização. Quan-

do chegamos ao local, 

depois das 14 horas, a 

farmácia já estava fecha-

da. Constava que tinha 

diversos medicamentos e, 

durante a fiscalização, foi 

possível verificar que não 

tinha”, disse. Sanches afir-

mou que o requerimento 

também aborda outras 

questões levantadas na 

fiscalização.  

Requerimento solicita informações sobre distribuição de 

cestas básicas na cidade 

que aconteceu na cidade 

de Guarulhos, principal-

mente naquele período 

eleitoral, nós sabemos e 

alguns vereadores sa-

bem. Agora estamos no 

meio de um caos social, 

com pessoas passando 

fome e essas cestas bá-

sicas não existem mais, 

acabaram”, ressaltou. 

O requerimento número 

2635/2020, da vereadora 

Janete Rocha Pietá (PT), 

sobre distribuição de ces-

tas básicas na cidade foi 

aprovado em Sessão Ex-

traordinária da Câmara. O 

vereador Prof. Rômulo 

Ornelas (PT) justificou seu 

voto e fez questionamen-

tos sobre o assunto. “O 

O parlamentar afirmou 

que, no mês de fevereiro, 

as cestas básicas não 

chegaram nem nas esco-

las. “Com a fome não se 

faz política. É muita mal-

dade o que foi feito na 

cidade de Guarulhos. As 

informações que nós te-

mos aqui é de estarrecer. 

Um absurdo você usar a 

fome do miserável para se 

dar bem em um processo 

eleitoral”, disse. Prof. Rô-

mulo afirmou que quer 

uma cópia da resposta. 

“Também vou tomar provi-

dências em relação a isso. 

É preciso deixar claro o 

que aconteceu na cidade 

de Guarulhos e o que está 

acontecendo agora”. 

 

Texto foi aprovado em Sessão Extraordinária 
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Projeto que previa pagamento de IPTU em 

loteamentos irregulares tem veto mantido 

TV Câmara 

dores já pagaram e quita-

ram seus imóveis, mas 

não têm lançamento de 

IPTU. 

O parlamentar afirmou 

que, de acordo com seu 

projeto, a proposta funci-

onaria por autodeclara-

ção dos donos dos imó-

veis com apresentação 

dos documentos neces-

sários. “Nas razões do 

veto, a maior parte do 

texto diz que o projeto 

não pode prosperar por-

que a legislação atual 

não permite. Ou seja, é 

óbvio que ela não permi-

te, porque se permitisse 

já estava sendo feito. Por 

isso, apresentamos um 

projeto diferente para 

beneficiar essas pessoas 

mais simples”, afirmou.. 

Na Sessão Extraordinária 

da última segunda-feira 

(1), o vereador Edmilson 

Souza (PSOL) tentou der-

rubar o veto do Executivo 

em um projeto de sua au-

toria. A proposta era que 

os donos de imóveis em 

loteamento irregulares 

pudessem pagar IPTU, já 

que nesses locais o carnê 

não é lançado pela Prefei-

tura. 

Edmilson explicou a medi-

da. “É sobre o loteamento 

irregular, não concluído e 

as pessoas ficam aguar-

dando. Em alguns casos, 

as pessoas podem ser 

prejudicadas, pois para 

realizar determinados ser-

viços se cobra qual o IP-

TU da casa”, destacou ao 

afirmar que vários mora-

Dr. Laércio Sandes 

(DEM) foi solidário ao 

colega e também enca-

minhou pela derrubada 

do veto. Ele destacou 

que a decisão deve ser 

judicial. “Por mais que a 

questão se torne um pou-

co polêmica, é necessá-

rio enfrentarmos o judici-

ário, principalmente nes-

se tema, onde a cidade 

busca arrecadação. O ju-

diciário que vai poder dar 

a palavra sobre esse te-

ma, se de fato o município 

pode lançar IPTU nas 

áreas em questão e o Le-

gislativo estaria colaboran-

do com o Executivo na 

busca de receita”, afirmou. 

No entanto, por 18 votos 

contra 9, o veto foi manti-

do.  

Iniciativa da proposta é de autoria do vereador Edmilson Souza 

Vereadores derrubam veto em projeto sobre elevadores e 

escadas rolantes 

Segundo Sandes, a se-

gurança desses equipa-

mentos é muito importan-

te, e não é tratada com a 

devida atenção pela le-

gislação municipal atual. 

“Ao contrário da justifica-

tiva do veto, não temos 

nenhuma lei na cidade 

que regula os elevadores 

No dia primeiro de março, 

o vereador Dr. Laércio 

Sandes (DEM), defendeu 

a derrubada do veto em 

um projeto de sua autoria. 

A proposta estabelece 

normas de instalação de 

elevadores e escadas ro-

lantes nas edificações 

construídas na cidade. 

após a sua instalação, 

após a liberação do habi-

te-se. Temos o código de 

licenciamento que disci-

plina quanto ao licencia-

mento e o código de 

obras”, afirmou. 

O parlamentar destacou 

que na cidade de São 

Paulo, todas as empresas 

de manutenção de eleva-

dor são obrigadas a emitir 

o Relatório de Inspeção 

Anual (RIA). “Na nossa 

cidade de Guarulhos não 

existe legislação própria 

no que diz respeito a fisca-

lização”, disse. Na vota-

ção, o veto foi derrubado 

por unanimidade. 

Proposta é de autoria do vereador Dr. Laércio Sandes  
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Câmara rejeita veto a projeto de distribuição de 

kits de higiene pessoal 

TV Câmara veto é que ele gera custo 

para o município. No en-

tanto, o projeto não gera 

custo nenhum. Trata-se 

da distribuição de kits de 

higiene que já está acon-

tecendo durante a pan-

demia e a única coisa 

que a gente fecha no 

projeto é que liberem os 

empresários e comerci-

antes para colocar sua 

propaganda nos kits”. 

Sandra Gileno explicou 

que o veto também alega 

No dia primeiro de mar-

ço, os vereadores da Câ-

mara rejeitaram, por una-

nimidade, o veto do pre-

feito ao projeto que trata 

da distribuição gratuita de 

kits de higiene pessoal 

para moradores de rua e 

pessoas de baixa renda. 

Autora do projeto, a vere-

adora Sandra Gileno 

(Patriota) encaminhou a 

votação contra o veto, 

que foi rejeitado por 28 

votos. “A justificativa do 

Câmara rejeita veto a projeto que cria auxílio alimentação 

emergencial 
gurança alimentar, em 

virtude da pandemia do 

coronavírus, limitada a 

10% do salário mínimo, 

ou seja, 110 reais. 

O projeto foi apresentado 

pela ex-vereadora Genil-

da Bernardes (PT) em 

abril de 2020. O colega 

Por 24 votos a quatro, os 

vereadores rejeitaram o 

veto do prefeito ao PL que 

cria em caráter excepcio-

nal o auxílio alimentação 

emergencial para pessoas 

cadastradas no CadÚnico. 

O auxílio é uma medida 

de combate à fome e inse-

de partido, vereador Prof. 

Rômulo Ornelas encami-

nhou o voto contra o veto 

na Sessão de primeiro de 

março. 

“As escolas não estão 

mais distribuindo as ces-

tas para as crianças. Pe-

lo menos não foi feito no 

mês de fevereiro. Assim, 

há uma população sem 

emprego, sem renda, com 

omissão do governo fede-

ral, e faminta. Cabe a nós, 

lideranças das periferias, 

fazer movimentos de arre-

cadação de alimentos que 

o poder público  não faz”. 

Autora do PL, Sandra Gileno defendeu sua proposta 

a impossibilidade de se 

fazer propaganda. “Eu 

acho que isso é uma con-

tradição porque várias em-

presas adotam campos de 

futebol e praças para cui-

dar e, em contrapartida, 

colocam suas propagan-

das”, completou. 

Ela criticou o excesso de 

vetos do Executivo. “Acho 

que o prefeito deveria 

olhar mais com atenção os 

projetos dos vereadores 

antes de vetar”. 

Vereadores mantêm veto em projeto sobre carrinhos de 

compras adaptados 
O vereador Lamé (MDB) 

encaminhou o voto pela 

derrubada do veto. “A 

especificação de carri-

nhos de compras adapta-

dos nos hipermercados e 

atacadões realmente não 

está na legislação muni-

O projeto do ex-vereador 

João Barbosa que obriga-

va grandes mercados a 

disponibilizarem carrinhos 

de compras adaptados 

para idosos e pessoas 

com deficiência teve seu 

veto mantido. 

cipal. Por esse motivo, 

vou votar favorável ao 

projeto e contrário ao 

veto desta matéria”, afir-

mou. 

Apesar da fala do parla-

mentar emedebista, o 

veto acabou sendo man-

tido, já que não atingiu a 

maioria absoluta para a 

rejeição. Foram 17 votos 

contrários ao veto e 10 

favoráveis, mas eram ne-

cessários 18 votos contrá-

rios para que o veto fosse 

derrubado.   
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Rafael Acosta (DC) solicita semáforo na Rua Brigadeiro 

Mário Perdigão, em Cumbica 

instalação de um semáfo-

ro com redutores de velo-

cidade, na Rua Brigadei-

ro Mário Perdigão. 

“Em duas semanas acon-

teceram três acidentes: 

Constantes acidentes no 

bairro Cumbica, levaram o 

vereador Rafael Acosta, 

do Democracia Cristã 

(DC) a apresentar um Re-

querimento solicitando a 

um caminhão quase caiu 

dentro de uma residên-

cia, então pedimos aten-

ção e uma resposta, o 

mais rápido possível, 

para evitar uma tragédia 

naquele local.” Acosta afir-

mou que está em constan-

te diálogo com a popula-

ção e espera que sua soli-

citação de melhorias seja 

atendida. 

Sexta sessão extraordinária tem requerimento 

aprovado sobre enchentes 

TV Câmara Izildinha e Vila Any”, fa-

lou Janete. 

“Gostaria, no papel de 

vereadora, saber se há 

negociações da Prefeitu-

ra com o Governo do 

Estado para fazer a lim-

peza da calha do rio Tie-

tê, que está trazendo 

muitos problemas para 

os moradores daquela 

região. Quando inunda é 

uma calamidade, gosta-

ria de saber também 

Um requerimento com 

pedido de informações 

sobre a subida do nível 

do rio Tietê foi aprovado 

pela Casa. Autora do 

requerimento, a vereado-

ra Janete Rocha Pietá 

(PT) quer saber quais 

medidas estão sendo 

tomadas para solucionar 

o problema. “Queria dizer 

que é um problema muito 

sério das barrancas do 

rio Tietê, principalmente 

na proximidade da Vila 

Janete Rocha Pietá questiona medidas adotadas para solução do problema 

quais são as propostas 

para recolocação dessas 

famílias que moram ali 

na Vila Any”, destacou. 

Janete disse que ainda 

pode haver aumento na 

ocorrência de enchentes. 

Ela lembrou que esse 

requerimento foi feito em 

dezembro de 2020 e, 

caso não sejam tomadas 

medidas, as enchentes 

podem ter repercussões 

grandiosas. 

André Alves elogia instalação do CAPS-Cumbica e 

questiona estágio da obra 
sobre o andamento da 

obra e elogiou a iniciati-

va. “É uma obra que terá 

um grande impacto, prin-

cipalmente, para a nossa 

juventude e para o públi-

co de 10 a 18 anos; terá 

atendimento de psicote-

rapeutas e também con-

O vereador André Alves 

(Cidadania) destacou a 

importância do Centro de 

Atenção Psicossocial 

(CAPs), localizado no 

bairro Cumbica. O parla-

mentar apresentou um 

Requerimento questionan-

do o governo municipal 

tará com uma farmácia”, 

destacou. 

O vereador afirmou que o 

Centro será ao lado da 

Unidade de Pronto Aten-

dimento (UPA) Cumbica 

e do ponto da Sabesp; 

anteriormente, o local era 

um terreno abandonado 

com alta incidência de as-

saltos. “O CAPs vai me-

lhorar a vida das pessoas 

que têm vícios em álcool e 

drogas, e vai ajudar a ju-

ventude da Cidade Satéli-

te Cumbica em Guaru-

lhos”, concluiu. 
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Reuniões são públicas e podem ser acompanhadas pela população 

Comissões Permanentes da Câmara definem 

dia e horário de reuniões 

As Comissões Técnicas 

Permanentes têm, entre 

outras atribuições, o pa-

pel de analisar projetos 

do Executivo e do Legis-

lativo, propor iniciativas e 

realizar ações de fiscali-

zação referentes à sua 

área de atuação. 

O Presidente da Câmara 

de Guarulhos, vereador 

Martello (PDT), por meio 

da portaria 23705, de 16 

de março de 2021, divul-

gou o dia e horário das 

Comissões Permanentes, 

com seus respectivos inte-

grantes. 

As reuniões das comis-

sões são ordinariamente 

públicas e abertas à po-

pulação. Por causa da 

pandemia causada pelo 

novo coronavírus, os en-

contros estão sendo reali-

zados, em sua maioria, 

de forma virtual. Todas 

as deliberações podem 

ser acompanhadas pelos 

canais da TV Câmara, no 

site institucional e nas 

redes sociais do Legislati-

vo (Youtube e Facebook). 

Confira na tabela abaixo o 

dia e horário das reuniões 

de cada comissão. 

 Quartas-feiras 

10h—Constituição, Justiça e Legislação Participativa 

10h—Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento 

Econômico 

11h—Meio Ambiente 

12h—Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, As-

sistência Social e Igualdade Racial 

13h—Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 

 

Quintas-feiras 

10h—Obras e Serviços Públicos 

12h—Administração e Funcionalismo Público 

Segundas-feiras 

 10h—Defesa dos Direitos da Mulher 

 11h—Defesa dos Direitos do Consumidor 

 13h—Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente 

 e da Juventude 

 

Terças-feiras 

 11h—Finanças e Orçamento 

 11h—Higiene e Saúde Pública 

 11h—Trânsito e Transportes 

 11h—Procuradoria Especial da Mulher 

 13h—Segurança Pública 
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Comissão de Justiça analisa projetos sobre 

vacinação 

ros com a finalidade de 

adquirir vacinas para 

combater a pandemia do 

coronavírus. O parecer 

da Comissão foi favorá-

vel. 

“O projeto do prefeito foi 

muito feliz nesse momen-

to de pandemia. Precisa-

A Comissão de Constitui-

ção e Justiça analisou no 

mês de março dois impor-

tantes projetos de Lei rela-

cionados à vacinação na 

cidade. Entre eles, o PL 

830/2021, de autoria do 

prefeito, que ratifica proto-

colo de intenções firmado 

entre municípios brasilei-

mos dessa celeridade, 

acelerar esse processo e 

por meio de consórcio do 

Alto Tietê o projeto ratifica 

o protocolo de intenções 

de compra de vacina”, 

destacou Ticiano Ameri-

cano. 

O parlamentar falou das 

vantagens da propositura. 

“Isso vai gerar um preço 

melhor por conta da 

quantidade de compra, 

que seria para todas as 

cidades. Claro que cada 

cidade vai participar pro-

porcionalmente ao dinhei-

ro investido nessa com-

pra. Então, vai proporcio-

nar um melhor uso do di-

nheiro público”. 

O projeto 790/2021, de 

Janete Rocha Pietá (PT), 

que autoriza o Poder Exe-

cutivo a realizar a compra 

de vacinas com eficácia 

contra o coronavírus e não 

fornecidas pela Programa 

Nacional de Imunização 

também foi analisado pela 

Comissão. “A sugestão é 

dar parecer contrário e 

argumentar que a propos-

ta poderia ser feita por 

meio de indicação, não 

precisa de projeto de Lei”, 

afirmou o presidente da 

Comissão. 

Propostas foram debatidas em reuniões virtuais 

TV Câmara 

Comissão de Finanças também apoia projeto que 

autoriza Município a comprar vacinas 

um consórcio entre as 

cidades do nosso país 

que tem a finalidade de 

comprar vacinas, em es-

pecial para esse período 

terrível que estamos pas-

sando, além de insumos 

voltados para a área da 

saúde”, afirmou o verea-

dor Pastor Anistaldo 

(PSC), presidente da Co-

missão. 

A Comissão de Finanças 

e Orçamento também 

apoiou o projeto da Prefei-

tura sobre a participação 

do município em um con-

sórcio para compra de 

vacinas contra a COVID-

19. 

“Esse projeto abrange 

aproximadamente 1700 

municípios brasileiros. É 

De acordo com o parla-

mentar, a Comissão de 

Finanças se esforçou 

para que o parecer fosse 

feito em tempo hábil e a 

propositura fosse votada 

na Sessão Extraordinária 

do dia 15 de abril, tendo 

em vista a sua importân-

cia. “O projeto ratifica a 

presença de Guarulhos 

no consórcio de municí-

pios para a compra de 

vacinas e de todos os me-

dicamentos que são ne-

cessários para esse perío-

do.”, completou Anistaldo. 

Após receber o parecer 

favorável das comissões, 

a proposta foi a votação 

em sessões extraordiná-

rias, sendo aprovado (leia 

mais na página 12). 

. 



Guarulhos deve se unir a mais de 1.700 municípios para adquirir imunizantes 

Bruno Netto 
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Câmara aprova formação de consórcio 

para compra de vacinas 

oportunizar ganho de 

escala, proporcionando 

vantagem nas negocia-

ções dos municípios, se-

jam de preços, condições 

contratuais e ou prazos. 

O vereador Rômulo Or-

nelas (PT), um dos pri-

meiros a se manifestar 

no início da sessão, criti-

cou o Governo Federal 

que não cumpriu com o 

papel de garantir a segu-

rança sanitária para o 

país, obrigando os prefei-

tos a lançarem mão des-

se recurso para cumprir 

um papel Federal. 

Na pauta da sessão 

constava também o pro-

jeto 790/2021, de autoria 

da vereadora Janete Pie-

tá (PT), de teor seme-

A Câmara aprovou no dia 

15 de março o projeto de 

Lei do Executivo que per-

mite a criação de consór-

cio entre municípios brasi-

leiros com a intenção de 

adquirir vacinas para com-

bate à pandemia do coro-

navírus,  além de medica-

mentos, insumos e equi-

pamentos na área da saú-

de. Foram 32 votos favo-

ráveis em sessões extra-

ordinárias virtuais,  

O consórcio será formado 

por mais de 1700 municí-

pios, abrangendo cerca de 

125 milhões de brasilei-

ros, ou cerca de 60% da 

população. Na justificati-

va, o prefeito Guti susten-

ta que o consórcio é um 

instrumento legal para 

lhante ao PL do Executi-

vo. O texto foi deliberado 

com 18 votos favoráveis 

e 13 contrários, entretan-

to o projeto recebeu pa-

recer contrário da Comis-

são de Constituição e 

Justiça que propôs o ar-

quivamento. 

A autora havia explicado, 

na deliberação, que proto-

colou o projeto antes de o 

Executivo apresentar o 

texto de formação do con-

sórcio, mas que a propos-

ta dela era mais abrangen-

te porque autoriza o Poder 

Executivo a realizar con-

sórcios inclusive com go-

vernos estaduais. 

Vereadores apoiam criação de Comissão de Estudos 

para analisar Proguaru 
querem, inclusive, vir à 

Câmara para conversar 

com os vereadores”, fina-

lizou. 

O presidente da Câmara 

Martello (PDT), demons-

trou apoio  à mobilização 

da Câmara contra o fe-

chamento da empresa: “a 

Proguaru não pode ser 

fechada. Eu tenho con-

versado com o Prefeito 

Guti (PSB) e, estou ten-

tando convencê-lo para 

Na sessão de 15 de mar-

ço, vários vereadores se 

manifestaram contra o 

fechamento da Proguaru. 

O vereador Edmilson 

(PSOL), defendeu a cria-

ção de uma Comissão 

Especial de Estudos para 

avaliar o tema. “Eu só pe-

ço que os demais verea-

dores nos ajudem na 

aprovação desta Comis-

são ou de um grupo de 

trabalho. Os trabalhadores 

que repense. Ele me ale-

gou que vai fazer o estu-

do para verificar a viabili-

dade. A Câmara Munici-

pal, como um órgão inde-

pendente, tem a obriga-

ção de acompanhar esse 

estudo da Prefeitura”, 

declarou. 

As vereadoras Janete 

Pietá (PT) e Márcia Tas-

chetti (PP) reforçaram o 

coro a favor da Comissão 

de Estudos: “É inadmissí-

vel que Guarulhos demita 

mais de quatro mil traba-

lhadores. Fico feliz em 

saber que esta presidên-

cia tem a sensibilidade de 

rever a questão.”, declarou 

Janete. “Sou favorável aos 

estudos e sou terminante-

mente contra mandar 

4700 funcionários pra rua, 

principalmente num perío-

do com o maior índice de 

desempregados”, concluiu 

Taschetti. 
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Câmara aprova projeto de reestruturação 

do Conselho do Fundeb 
Órgão tem atribuição de acompanhar aplicação dos recursos federais na Educação 

panhar a aplicação dos 

recursos federais transfe-

ridos à conta do Progra-

ma Nacional de Apoio ao 

Transporte do Escolar 

(PNATE) e do Programa 

de Apoio aos Sistemas 

de Ensino para Atendi-

mento à Educação de 

Jovens e Adultos (PEJA). 

O Conselho tem a finali-

dade de fazer o acompa-

nhamento e controle so-

cial sobre a distribuição, 

a transferência e a apli-

cação dos recursos do 

Fundo. 

Ao Conselho compete 

também supervisionar o 

censo escolar anual e a 

elaboração da proposta 

orçamentária anual, obje-

tivando concorrer para o 

regular e tempestivo tra-

tamento e encaminha-

mento dos dados estatís-

ticos e financeiros que 

alicerçam a operacionali-

zação do Fundo. 

No início da deliberação 

do projeto, a vereadora 

Janete Pietá argumentou 

sobre a importância do 

Conselho e destacou a 

meta de alfabetizar uma 

criança até os 8 anos de 

A Câmara aprovou em 

Sessão Extraordinária rea-

lizada em 18 de março o 

projeto de Lei nº 847/2021, 

de autoria do Executivo, 

que estabelece a reestru-

turação do Conselho Muni-

cipal de Acompanhamento 

e Controle Social do Fundo 

de Manutenção e Desen-

volvimento da Educação 

Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Edu-

cação – CACS-FUNDEB. 

Foram três sessões extra-

ordinárias, com 32 votos 

favoráveis e duas ausên-

cias. 

Os vereadores Edmilson 

Souza, do PSOL, Janete 

Pietá e Mauricio Brinqui-

nho, ambos do PT, apre-

sentaram três emendas 

modificativas que foram 

discutidas, votadas e rejei-

tadas. Além dos autores e 

das respectivas bancadas, 

as propostas contaram 

com o voto favorável da 

vereadora Marcia Taschetti 

(PP) e Laercio Sandes 

(DEM). O projeto será en-

caminhado à sanção do 

prefeito Guti.  

Cabe ao Conselho, entre 

outras atribuições, acom-

idade. “Esse Conselho 

não é uma coisa qual-

quer, apesar do afogadi-

lho da vinda desse proje-

to. Quero salientar a ne-

cessidade de incluir o 

EJA”, declarou. 

O vereador Paulo Roberto 

Cechinatto (PTB) quis 

saber o prazo para vota-

ção do projeto, uma vez 

que o prefeito Guti solici-

tou regime de urgência na 

justificativa do texto. O 

presidente da Câmara, 

Miguel Martello (PDT), 

informou que o prazo é 24 

de março para votação do 

projeto para que o prefei-

to consiga estabelecer o 

Conselho até dia 22 de 

abril. “O prefeito me tele-

fonou e pediu que fizesse 

o mais rápido possível 

porque no dia 24 de mar-

ço ele quer publicar. Ele 

pediu, tem maioria na Câ-

mara e não tem porque 

não atender”, disse Martel-

lo. 

O vereador Mauricio Brin-

quinho (PT) pediu a volta 

das sessões ordinárias, 

ainda que online, porque 

“fica muito difícil analisar 

um projeto desse nível de 

um dia para o outro”. Mar-

tello respondeu que as 

sessões ordinárias estão 

prejudicadas por conta da 

pandemia do Covid, e jus-

tificou a convocação da 

sessão de forma célere. 

“Marquei esse projeto por-

que achei que não teria 

problema nenhum. Vou 

procurar não marcar nesse 

afogadilho, só coisa muito 

importante, mas o senhor 

tem razão”. 

Bruno Netto 
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Vereadores limparam pauta de votação em Sessão 

Extraordinária de 23 de março 
Oitenta e oito proposituras foram analisadas no mesmo dia 

derrubada do veto, ale-

gando a necessidade de 

proteção das mulheres e, 

assim como as outras 

três proposituras, o veto 

deste PL não foi mantido. 

Os parlamentares tam-

bém aprovaram em se-

gunda discussão e vota-

ção o PL 2142/2020, as-

sinado pelo Prefeito Guti 

(PSB), que dispõe sobre 

a movimentação de servi-

dores públicos. 

Todas os demais itens 

representavam requeri-

mentos ou projetos de 

Lei, Decreto ou Resolu-

ção, que foram apenas 

deliberados, e agora se-

rão analisados pelas Co-

missões Permanentes. 

Os vereadores da Câmara 

de Guarulhos, em Sessão 

Extraordinária realizada 

de forma virtual em 23 de 

março, analisaram 88 pro-

posituras previstas para o 

dia. 

Entre elas, cita-se a análi-

se de quatro vetos do 

Executivo a projetos dos 

vereadores. Destaque 

para o PL 1232/19, assi-

nado pela ex-vereadora 

Genilda Bernardes (PT), 

que pretende proibir a 

contratação de condena-

dos, em decisão transita-

da em julgado, por crimes 

disciplinados pela Lei Ma-

ria da Penha, para cargos 

em comissão. Diversos 

vereadores encaminha-

ram favoravelmente pela 

Entre os requerimentos, 

destaca-se o 2806/2020, 

de autoria de Edmilson 

Souza (PSOL), que soli-

cita a abertura de Comis-

são Especial de Estudos 

para levantamento de 

dados sobre a situação 

financeira, orçamentária 

e administrativa da em-

presa Proguaru. Vários 

parlamentares parabeni-

zaram o autor pela medi-

da.  

Com relação aos projetos 

de Lei cita-se o 

843/2021, assinado por 

Lucas Sanches (PP), que 

pretende isentar do Im-

posto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza 

(ISSQN), as empresas e 

os profissionais que fica-

ram impedidos de prestar 

serviços durante a situa-

ção de emergência decre-

tada para enfrentamento 

da Covid-19. 

Entre os decretos Legisla-

tivos deliberados encontra

-se o 823/2021, encami-

nhado pela Comissão de 

Finanças e Orçamento, 

que dispõe sobre a apro-

vação das contas da Pre-

feitura de Guarulhos refe-

rente ao exercício finan-

ceiro de 2017. 

Por fim, ainda foi delibera-

do projeto proposto pela 

Mesa da Câmara, que tra-

ta sobre o regime de adi-

antamento para pagamen-

to de despesas no Legisla-

tivo Guarulhense. 

Possível ofensa de secretário à vereadora Márcia 

Taschetti é debatida em sessão 
dade, chamar a vereado-

ra de burra, acho que 

precisamos nos pronunci-

ar a esse respeito”, disse 

Welliton Bezerra (PTC). 

Geleia Protetor (PSDB) 

também deu sua opinião. 

“O secretário ofendeu foi 

o parlamento, atacando a 

vereadora com palavras 

de baixo calão. Tem que 

Na Sessão Extraordinária 

de 23 de março, um tema 

polêmico foi levantado: 

uma possível ofensa do 

secretário de Saúde José 

Mário à vereadora Márcia 

Taschetti (PP).  

“Até hoje fui bem atendido 

pelo secretário José Mário 

e não tenho do que recla-

mar, mas, se isso for ver-

ter respeito com a verea-

dora. Ele atacou não só a 

vereadora, mas todos os 

vereadores e esse verea-

dor também. Pedimos até 

que o prefeito se mani-

feste sobre isso, pois é 

revoltante”, afirmou. 

Dr. Laércio Sandes 

(DEM) sugeriu que a ve-

readora faça uma moção 

de repúdio na Câmara. “É 

preciso ter respeito acima 

de tudo. Tenho minhas 

diferenças, sempre bri-

guei por aquilo que acre-

dito nessa cidade em rela-

ção às autoridades do 

Poder Executivo, mas 

sempre trabalhei com res-

peito, reconhecendo 

meus limites e sem querer 

ofender as pessoas”. 
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Vereadores questionam falta de cestas básicas 

para crianças do Bolsa Família 

TV Câmara 
fome e estou falando vá-

rias vezes aqui. Acho 

que a Câmara tem que 

tomar uma atitude, já que 

o prefeito não toma. Es-

tou fazendo uma repre-

sentação no Ministério 

Público sobre essa ques-

tão”, afirmou Prof. Rômu-

lo Ornelas. 

O presidente Martello 

(PDT) também deu sua 

opinião do tema e afir-

mou que o assunto não é 

sobre política, é sobre 

atender as pessoas que 

mais precisam. 

“Poderíamos fazer uma 

campanha aqui em Gua-

rulhos para que pudésse-

mos distribuir cestas bá-

Os vereadores aprovaram, 

em Sessão Extraordinária 

remota, um requerimento 

de informações ao Execu-

tivo elaborado pela verea-

dora Márcia Taschetti 

(PP). O documento questi-

ona a falta de cestas bási-

cas para crianças em situ-

ação de vulnerabilidade 

social cadastradas no Pro-

grama Bolsa Família. O 

vereador Prof. Rômulo 

Ornelas (PT) chamou 

atenção para o cenário, 

que considerou delicado. 

“No período eleitoral, ces-

ta básica brotava de todos 

os lados e essas cestas 

básicas sumiram. Tem 

uma população passando 

Requerimento é de autoria da vereadora Márcia Taschetti 

sicas para quem real-

mente precisa”, disse. 

A autora do requerimento 

explicou o motivo do 

questionamento ao Exe-

cutivo. “As crianças es-

tão sem comer. Não é só 

a Covid que mata, a fo-

me mata também. Eu 

gostaria demais que todos 

os vereadores aqui da Ca-

sa se informassem sobre 

isso para que possamos 

acompanhar esse pregão. 

Na época de campanha 

eleitoral tinha muita cesta 

por aí, e as crianças agora 

passando fome. Por isso 

fiz esse requerimento”,. 

Câmara rejeita veto a PL que proíbe contratar 

condenados pela Lei Maria da Penha 
das pela Lei Maria da 

Penha. Os parlamentares 

rejeitaram o veto em vo-

tação unânime. Janete 

Rocha Pietá (PT) defen-

deu o projeto, de autoria 

A Câmara derrubou o veto 

do Executivo ao projeto 

que proíbe a nomeação 

para cargos públicos co-

missionados de pessoas 

que tenham sido condena-

da ex-vereadora Genilda 

Bernardes. “A violência 

cresceu muito em Guaru-

lhos e no Brasil. A meu 

ver, é um projeto de rele-

vância porque se preocu-

pa em não condenar por 

condenar, mas só impedir 

que seja contratada aque-

la pessoa que já tenha 

sido condenada e julga-

da”, disse. 

Vereadores derrubam veto a projeto que institui a 

Condecoração Heróis da Cidade 
propositura é do ex-

vereador e atual vice-

prefeito Professor Jesus. 

A vereadora Vanessa de 

Jesus (Republicanos) 

encaminhou pela derru-

bada do veto. “Temos 

Durante a Sessão Extraor-

dinária da última terça-

feira (23), os vereadores 

derrubaram o veto da Pre-

feitura ao projeto que insti-

tui a Condecoração Heróis 

da Cidade. A autoria da 

fatos recentes de pesso-

as muito importantes em 

cada função na nossa 

cidade, como o GCM 

Almeida que há pouco 

tempo se lançou em um 

dos córregos da Vila Gal-

vão para salvar a vida de 

uma pessoa que estava se 

afogando. Acho que o mé-

rito dessas pessoas, dan-

do ênfase aos feitos que 

realizam na cidade, é mui-

to importante”. 
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Ex-vereador e presidente da Câmara, Mylton 

Mesquita morre aos 94 anos 
Mesquita também foi um dos fundadores da Associação Comercial e Empresarial de Gua-

rulhos 
Divulgação 

Como advogado, Mesqui-

ta foi um dos primeiros 

inscritos na OAB-SP. Ele 

também foi um dos fun-

dadores e presidiu a Co-

operativa de Crédito de 

Guarulhos, hoje Sicoob 

Metropolitano, e foi um 

dos fundadores da Asso-

ciação Comercial e Em-

presarial de Guarulhos, 

da qual foi presidente do 

O presidente da Câmara 

de Guarulhos, vereador 

Fausto Miguel Martello, 

lamentou com grande pe-

sar a notícia do falecimen-

to do advogado Dr. Mylton 

Mesquita, aos 94 anos. Ex

-vereador e presidente da 

Casa Legislativa em 1963, 

foi uma das personalida-

des mais atuantes e co-

nhecidas da Cidade.  

Conselho Deliberativo em 

algumas gestões. 

"Nossos sentimentos a 

toda família. Sentiremos 

muito a sua falta", disse 

Martello. 

Mesquita foi vítima de 

uma pneumonia e foi se-

pultado no dia 1º de abril, 

no Cemitério São João 

Batista, no centro. 

Com medidas de contenção à pandemia 

solidificadas, grupo de trabalho é extinto 
Equipe multiprofissional cumpriu ações e metas no Legislativo guarulhense, o que justifi-

cou ação do presidente Martello (PDT) 

explica o presidente, os 

trabalhos da equipe fo-

ram concluídos e, portan-

to, não era mais neces-

sário seu funcionamento. 

De acordo com Martello, 

“as conclusões finais so-

bre as ações a serem 

tomadas estão em plena 

execução”. 

É o caso, por exemplo, 

de várias determinações 

do chefe do Legislativo, 

definidas internamente 

com Atos da Mesa, que 

ampliam as medidas ado-

tadas no início da pande-

mia, como a tomada de 

Na última sexta-feira (19) 

foi publicada no Diário 

Oficial do Município porta-

ria do presidente Martello 

(PDT) que extingue da 

Câmara de Guarulhos o 

Comitê criado em março 

de 2020 para definir as 

estratégias de prevenção 

e contenção do contágio 

do coronavírus.  

Segundo o próprio presi-

dente, “o ato deu a falsa 

impressão em alguns veí-

culos de imprensa de que 

sou contra este trabalho 

preventivo no Legislativo 

guarulhense”. Na verdade, 

temperatura de cada 

pessoa que entra na se-

de própria; a limitação do 

uso dos  elevadores para 

um número menor de 

passageiros indicado 

pelo fabricante; o uso de 

máscara e álcool em gel 

obrigatório para todos os 

trabalhadores integrantes 

dos serviços essenciais 

da Casa; e a implantação 

do  teletrabalho dos fun-

cionários cuja função 

permita o home-office, 

com a exigência de rela-

tórios que comprovem a 

execução dos serviços.  

Outras medidas adotadas 

como forma de prevenção 

foram a implantação de 

atendimento remoto da 

população, tirando o públi-

co das dependências da 

Câmara; a adoção das 

Sessões Extraordinárias 

virtuais, com o controle de 

participação dos vereado-

res; a recontratação do 

serviço de sanitização 

com nebulização semanal 

em todas as dependên-

cias da sede própria; e a 

limitação da permanência 

de assessores nos gabi-

netes parlamentares. 

 


