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Representantes do Legislativo e do Sesi 

debatem políticas de incentivo ao esporte 

serviços do Sesi gratuita-

mente para a comunida-

de nos prédios munici-

pais. 

Para o coordenador de 

projetos estratégicos da 

Câmara Temática de 

Pesquisas e Proposi-

ções, Devanildo Damião, 

o Legislativo tem a mis-

são de pensar políticas 

públicas de forma estra-

tégica. O coordenador 

declarou que as boas 

referências serão incor-

poradas aos projetos 

após o aprofundamento 

das pesquisas sobre o 

eixo esportivo. 

Os profissionais da Câma-

ra Temática de Pesquisas 

e Proposições do Legisla-

tivo de Guarulhos reuni-

ram-se com representan-

tes do Sesi em 05 de ou-

tubro, em busca de alter-

nativas para criar políticas 

públicas de incentivo às 

práticas esportivas na ci-

dade de Guarulhos. 

De acordo com a diretora 

do Sesi Guarulhos, Silvia 

Helena Marchi, a unidade 

atende mais de 1200 cri-

anças, em parceria com a 

Prefeitura e com indús-

trias. “A cidade tem poten-

cial para ampliar o progra-

ma Atleta do Futuro, que 

visa a promoção da quali-

dade de vida na comuni-

dade e o acesso ao espor-

te de alto rendimento.” 

Segundo o diretor da Fi-

esp Antônio Roberto Mar-

chiori a cidade deve po-

tencializar as ações do 

Sesi, com mecanismos de 

incentivo fiscal. Além dis-

so, Marchiori afirma que o 

poder público pode dispo-

nibilizar a estrutura dos 

CEUS, para que a meto-

dologia do Sesi seja im-

plantada, oferecendo os 

Procuradoria Especial da Mulher: segundas-feiras, às 9h 
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Comitiva da Câmara visita estrutura do 

Sest Senat e discute parceria 
Diligência faz parte de projeto de aproximação do Legislativo com a sociedade 

Rafel Parreira, diretor da 

unidade de Guarulhos do 

Sest Senat, comentou a 

possibilidade de um con-

vênio com a Câmara. 

“Estamos na cidade há 

quase dez anos, ofere-

cendo serviços de saú-

de, educação, esporte e 

lazer de forma gratuita 

para os profissionais do 

transporte e seus depen-

dentes. Temos feito par-

cerias com algumas enti-

dades, fornecendo uma 

tabela diferenciada de 

preços. Com a Câmara, 

a ideia é fazer um convê-

nio para que todos os 

funcionários do Legislati-

vo tenham acesso aos 

nossos serviços com um 

valor mais acessível.” 

Os vereadores Lamé 

(MDB) e Jorginho Mota 

(AGIR) participaram da 

visita. Lamé falou sobre 

a importância desse tipo 

de parceria: “O Sest Se-

nat tem uma grande im-

portância para os profis-

sionais do transporte e 

pode ajudar muito as 

pessoas que trabalham 

nessa área, com cursos 

e serviços, como odonto-

logia, a preços bem mais 

Em 5 de outubro, um gru-

po de pouco mais de vinte 

servidores, assessores e 

vereadores compareceu 

ao Sest Senat (Serviço 

Social do Transporte e 

Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Trans-

porte), no Jardim Novo 

Portugal.  

Devanildo Damião, coor-

denador de projetos estra-

tégicos do Legislativo, 

articulou a diligência com 

o objetivo de conhecer a 

estrutura do local e estrei-

tar a relação entre a Câ-

mara e a entidade. “A pro-

posta da visita faz parte 

de um projeto maior de 

aproximação da Câmara 

Municipal de Guarulhos 

com a sociedade e com 

os principais equipamen-

tos do município. O Sest 

Senat trabalha na vertente 

social e de capacitação, 

que são dois instrumentos 

muito poderosos para a 

cidade. A gestão do presi-

dente Martello, com o 

apoio do gestor de plane-

jamento estratégico do 

Legislativo, Sérgio Debo-

ni, privilegia e dá liberda-

de para que esses proje-

tos sejam realizados. 

acessíveis. Com esse 

tipo de convênio, a Câ-

mara Municipal pode 

aproximar mais a socie-

dade desses órgãos que 

fazem parte do sistema S 

e que são financiados 

pelo próprio cidadão”.  

Durante a palestra con-

duzida por Parreira, o 

vereador Jorginho solici-

tou a elaboração de um 

projeto voltado a crianças 

autistas. “Todos sabem 

que eu represento a co-

munidade, defendo a 

causa por ser autista e 

ter um filho autista e, ho-

je, descobrimos que o 

próprio Rafel, responsá-

vel pelos trabalhos do 

Sest Senat, também é 

autista. Isso revela a 

quantidade de autistas 

que nós temos na nossa 

sociedade e o quanto é 

importante um trabalho 

voltado a essa popula-

ção”. 

Também presente no en-

contro, Gilmar Godoy, pre-

sidente da Asseag 

(Associação dos Enge-

nheiros, Arquitetos e 

Agrônomos de Guarulhos) 

destacou as parcerias rea-

lizadas entre o Legislativo 

Municipal e a sociedade 

civil: “Eu quero exaltar a 

parceria que nós temos 

com a Câmara Municipal 

de Guarulhos. Graças a 

essa articulação, na se-

mana passada, tivemos 

um projeto de reaproveita-

mento de água de chuva, 

por isso é importante es-

tarmos sempre juntos, 

buscando benefícios para 

o nosso município.” 

Bruno Netto 



Sessão de 06 de outubro deliberou 15 

projetos de Lei 
Vereadores ainda deliberaram onze Requerimentos para o Executivo 

despesa do Município 

para o exercício financei-

ro de 2022.  Como trata-

se de matéria orçamentá-

ria, o presidente Martello 

reiterou a composição da 

comissão que analisará a 

Lei de Diretrizes Orça-

mentárias para 2022 e o 

Plano Plurianual 2022-

2025, presidida pelo ve-

reador Geraldo Celestino 

(PSC).  

Em relação aos Requeri-

mentos, os temas dos 

questionamentos se di-

versificaram. Destaque 

para solicitações de infor-

A Sessão Extraordinária 

de 06 de outubro delibe-

rou favoravelmente 15 

projetos de Lei, que agora 

seguem para as Comis-

sões Técnicas Permanen-

tes da Casa. Na sequên-

cia, foi a vez de onze Re-

querimentos, com vários 

questionamentos para a 

Prefeitura, receberem pa-

recer favorável para enca-

minhamento.  

Entre os projetos aprova-

dos, destaque para o PL 

2921/2021 (Prefeitura), 

que dispõe sobre estimati-

va da receita e fixação da 
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mações sobre pavimen-

tação asfáltica no Parque 

Primavera; Condomínio 

Esplanada, no Pimentas; 

contratação do instituto 

Educação Dom Saúde 

para administração do 

Hospital Municipal de 

Guarulhos e aterro sani-

tário no Cabuçu.  

Vera Jursys 

No Outubro Rosa, vereadores criticam atendimento à 

saúde da mulher em Guarulhos 

 

uma taxa de incidência 

de 43,74 casos por cem 

mil mulheres; a ilumina-

ção de rosa é para alertar 

sobre o câncer que mais 

mata as mulheres no pa-

ís”, justificou.  

Professor Rômulo Orne-

las, também do PT, apro-

veitou o gancho para cri-

ticar o governo municipal 

em relação ao atendi-

mento prestado para a 

Durante a Sessão Extraor-

dinária realizada no dia 06 

de outubro, a vereadora 

Janete Rocha Pietá (PT) 

falou sobre o Outubro Ro-

sa. Ela expôs uma breve 

estatística sobre o câncer 

de mama no Brasil e pe-

diu o engajamento da Câ-

mara na causa, iluminan-

do o prédio do Legislativo 

de Rosa. “Em 2021, calcu-

la-se, teremos 68 mil ca-

sos novos da doença, 

saúde da Mulher. “O caos 

é completo na Cidade, as 

UBS que tenho visitado 

não têm ginecologista, 

não se faz mais Papani-

colau, é um desrespeito, 

o Outubro Rosa pode 

servir para pressionar a 

Prefeitura a fazer alguma 

coisa nesse sentido”, dis-

se o parlamentar.  

O presidente do Legislati-

vo  guarulhense, verea-

dor Martello (PDT) se-

guiu a mesma linha do 

colega Ornelas, e decla-

rou: “Iluminar os prédios 

tem seu significado, mas 

o significado maior é 

atender a saúde da mu-

lher com mais presteza, 

já entrei em contato com 

o prefeito para que isso 

melhore. Com certeza, o 

que os vereadores que-

rem é zelar pela saúde 

da mulher”. 
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Jorginho Mota quer abrir CEI para investigar 

cadastramento de imóveis na Fazenda 

Uma comissão de verea-

dores da Câmara de 

Guarulhos visitou a Se-

cretaria da Fazenda em 

20 de agosto para apu-

rar essa situação.   

“Já conversei com o pre-

feito e com o secretário 

da Fazenda e estou pro-

tocolando um pedido pa-

ra abertura de uma CEI 

com relação aos 42 mil 

processos que continuam 

parados na Secretaria da 

Fazenda, causando ao 

nosso município um défi-

cit de mais de R$ 1 bi-

Na Sessão Extraordinária 

virtual de quarta-feira (6), o 

vereador Jorginho Mota 

(AGIR) anunciou 

que vai protocolar pedido 

de abertura de uma CEI 

(Comissão Especial de 

Inquérito) para analisar o 

cadastramento de proces-

sos na Divisão de Tributos 

Imobiliários da Secretaria 

Municipal da Fazenda.  O 

objetivo é investigar a mo-

rosidade na inclusão des-

ses processos no cadastro 

de imóveis para lançamen-

to do IPTU – Imposto Pre-

dial e Territorial Urbano. 

lhão. A situação continua 

a mesma de quando fo-

mos fazer uma vistoria. 

Então hoje eu convoco 

todos os membros deste 

Legislativo a assinar co-

migo esse pedido de CEI 

para que possamos in-

vestigar o que está acon-

tecendo com esses 42 mil 

processos que estão para-

dos lá, sem cadastro, e 

que estão causando um 

prejuízo inestimável aos 

cofres públicos”, disse 

Jorginho. 

TV Câmara 

Danilo Gomes apresenta PL que permite instalação de 

lombadas por munícipes 

 

“Esse projeto propõe que 

um técnico da Secretaria 

de Transportes e Mobili-

dade Urbana vistorie o 

local e defina se ali cabe 

uma lombada, conforme 

a Resolução nº 600 do 

Contran, para que popu-

lação possa fazer com a 

sua própria mão de obra. 

A medida prevê que não 

poderá haver cobrança 

de qualquer empresa 

para prestar esse serviço 

e, após a implantação, a 

Secretaria fica responsá-

vel por fazer toda a sina-

A instalação de lombadas 

por iniciativa da população 

poderá ser regularizada. O 

vereador Danilo Gomes 

(DC) apresentou projeto 

permitindo que a popula-

ção execute a instalação 

desses redutores de velo-

cidade sob orientação e 

com o aval da Prefeitura. 

O projeto foi deliberado na 

Sessão Extraordinária de 

quarta-feira (6) para análi-

se das Comissões Temáti-

cas da Câmara de Guaru-

lhos. Após a votação, o 

autor justificou a iniciativa: 

lização, para deixar o 

local seguro”.  

O presidente da Câmara, 

Martello (PDT), comen-

tou a proposta, destacan-

do que é preciso buscar 

alternativas mais moder-

nas de controle de velo-

cidade. “Lombada é uma 

questão que eu mesmo 

já indiquei várias aí pela 

cidade nesses anos em 

que milito na política, até 

contrariado por aquilo 

que eu penso. Entenden-

do a necessidade do mo-

rador que tem filhos, que 

tem esposa, que o trânsi-

to não respeita a rua em 

que ele mora, mas a gen-

te deveria pensar em coi-

sas mais modernas, como 

um semáforo ou radar 

que multa se passar de 

50 quilômetros por hora. 

Acho que é mais respeita-

do um radar do que real-

mente uma lombada, mas 

é um assunto polêmico e, 

com certeza, muita gente 

vai dar sugestão sobre o 

que seria melhor para a 

população guarulhense”.    
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Finanças e Orçamento aprova PL que obriga notificação 

de embriaguez ou uso de drogas por menores 

 

recebeu parecer favorá-

vel. O presidente da Co-

missão, vereador Pastor 

Anistaldo (PSC), comen-

tou: “O debate acabou 

acontecendo porque en-

tendemos que já existe 

um protocolo nos hospi-

tais, mas talvez não te-

nha a obrigatoriedade 

por lei, então esse PL do 

vereador Luís da Sede 

vem em um momento 

bom. Caso os hospitais 

Na reunião do dia 05 de 

outubro, a Comissão Per-

manente de Finanças e 

Orçamento da Câmara de 

Guarulhos debateu inten-

samente a proposta que 

obriga hospitais públicos, 

particulares e congêneres 

a notificar o Conselho Tu-

telar e o Ministério Público 

Estadual sobre o uso de 

bebidas alcoólicas e dro-

gas por crianças e adoles-

centes. No fim, a proposta 

não cumpram a obrigato-

riedade de apresentar ao 

Conselho Tutelar, que 

cuida da criança e do 

adolescente, e ao Minis-

tério Público, que essas 

crianças foram socorri-

das decorrente de bebida 

alcoólica ou droga, esses 

hospitais que não cum-

prirem integralmente se-

rão multados, por isso o 

projeto veio para a Co-

missão de Finanças”.   

Houve mais dois parece-

res favoráveis. Um foi para 

a proposta da Prefeitura 

de aumentar o prazo de 

prescrição dos processos 

disciplinares administrati-

vos de servidores munici-

pais. Foi aprovada tam-

bém emenda ao projeto de 

Lamé (MDB), que obriga 

estabelecimentos que co-

mercializem bebida alcoó-

lica a informar o telefone 

de cooperativas de táxi. 

Constituição e Justiça avaliza pré-natal masculino 

Quatro projetos de Lei 

receberam parecer favo-

rável, entre os quais o 

PL que cria a política 

municipal do pré-natal 

masculino em Guaru-

lhos. O objetivo da pro-

A Comissão de Constitui-

ção, Justiça e Legislação 

Participativa (CCJ) da Câ-

mara Municipal de Guaru-

lhos se reuniu na manhã 

de 06 de outubro para 

analisar seis itens.  

positura, de autoria de 

Edmilson (PSOL), é esti-

mular a participação ativa 

do pai no processo de 

gestação da companhei-

ra. O vereador Ticiano 

Americano (Cidadania), 

presidente da Comissão 

de Constituição e Justiça, 

justificou a aprovação “O 

projeto é importante para 

os pais e mães e atende a 

todos os requisitos consti-

tucionais”.  

Meio Ambiente aprova medida que restringe distribuição 

de sacolas plásticas 

milson (PSOL), falou 

sobre essa proposta e o 

parecer emitido: “Há 

muito tempo, depois do 

primeiro uso para o 

transporte de compras, a 

sacolinha é utilizada pa-

ra o descarte de lixo. 

Muito antigamente, há 

trinta ou quarenta anos, 

o que se utilizava era a 

lata. Cada morador tinha 

Durante reunião virtual 

realizada em 05 de outu-

bro, a Comissão Perma-

nente de Meio Ambiente 

da Câmara de Guarulhos 

deu parecer favorável ao 

projeto do vereador Lamé 

(MDB), que proíbe a distri-

buição ou venda de saco-

las plásticas em estabele-

cimentos comerciais. Pre-

sidente da Comissão, Ed-

uma lata de 18 litros, on-

de colocava o lixo e des-

pejava o conteúdo direto 

no caminhão, daí a ori-

gem do termo “vira-lata”, 

para os cachorros que 

ficavam virando as latas 

atrás de restos de comi-

da. As sacolinhas passa-

ram a substituir isso em 

todo o Brasil e levam 

muito tempo para se de-

compor, vão parar nos 

oceanos e rios, causando 

um prejuízo grande aos 

animais e ao meio ambi-

ente. Quando se aprova 

uma lei que traz restrições 

ou mesmo que condiciona 

que seja utilizado um ma-

terial que se desfaça rapi-

damente, eu acredito que 

devemos ser favoráveis”, 

explicou o parlamentar. 
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Procuradoria da Mulher leva demandas à 

Secretaria de Segurança Pública 
Vereadoras pediram melhorias no atendimento a mulheres vítimas de violência 

Defesa da Mulher 24 

horas no município, a 

realização de exames 

sexológicos para que as 

mulheres não precisem 

sair da cidade para fazê-

los e a Patrulha Maria da 

Penha. “Vamos trazer 

bons resultados porque 

a receptividade foi muito 

grande”, completou a 

parlamentar.  

O secretário de Seguran-

ça Pública, Márcio Pon-

tes, recebeu as deman-

das das vereadoras, se 

propôs a ajudar e suge-

riu intermediar uma reu-

nião com o delegado 

seccional. “A Delegacia 

de Defesa da Mulher 24 

horas é uma ação que 

depende exclusivamente 

do Governo do Estado. 

Já fizemos esse pedido 

no passado ao governo 

Em reunião realizada com 

o secretário de Segurança 

Pública no dia 7 de outu-

bro, as vereadoras da 

Procuradoria da Mulher 

solicitaram aprimoramen-

tos no serviço de atendi-

mento a mulheres que 

sofrem violência. Procura-

dora Especial da Mulher, 

Carlinda Tinôco 

(Republicanos) comentou 

o encontro. “Falamos so-

bre as demandas relacio-

nadas à violência domés-

tica. Como a Procuradoria 

é um meio de receber 

denúncias, estivemos aqui 

para propor algumas su-

gestões com intenção de 

melhorar a atenção às 

mulheres aqui na cidade 

de Guarulhos”, disse.  

Entre os assuntos aborda-

dos, Carlinda Tinôco des-

tacou uma Delegacia de 

e vamos fazer novamente 

ao delegado seccional”, 

afirmou.  

Também presente na 

reunião, a vereadora Va-

nessa de Jesus 

(Republicanos) levantou 

a necessidade de unir 

forças entre poderes e 

instituições para avançar 

na defesa das mulheres. 

“O que motivou essa reu-

nião com o secretário foi 

o fato de tentarmos fazer 

parcerias. Entendemos 

que, sobre um assunto tão 

relevante como esse, so-

zinhas não chegaremos a 

lugar nenhum. Se reunir-

mos a Procuradoria da 

Mulher, a nossa secreta-

ria, a Delegacia da Mulher 

e a Patrulha Maria da Pe-

nha temos possibilidades 

maiores, de minimizar o 

número de casos e dar 

acolhimento para essas 

mulheres que tanto preci-

sam”, completou. 

Vera Jursys 

Comissão aprova novas exigências para instalação de 

parques de diversão na cidade 

funcionamento de par-

ques de diversões na 

cidade.  Entre as regras 

estabelecidas no projeto, 

destaca-se a presença 

de ambulância, a obriga-

A Comissão de Desenvol-

vimento Urbano e Econô-

mico deu parecer favorá-

vel ao projeto de Leandro 

Dourado (Agir) que institui 

normas para instalação e 

toriedade de possuir um 

gerador de energia e a 

fixação de placas com 

informações sobre visto-

rias técnicas e manuten-

ção nos aparelhos. Presi-

dente da Comissão, Wes-

ley Casa Forte (PSB), elo-

giou a iniciativa: “A pro-

posta vai trazer uma regu-

lamentação e mais segu-

rança para os usuários”, 
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Câmara apreciou cerca de 100 itens na 

sessão extraordinária de 13 de outubro 
Três projetos foram aprovados em 2ª discussão e votação 

grantes do grande expe-

diente fossem realizadas 

por processo simbólico e, 

a pedido de algum verea-

dor, por processo nomi-

nal, para dar celeridade 

às deliberações. Os ve-

readores contrários à 

mudança justificaram o 

voto com base na neces-

sidade de promover uma 

ampla reformulação em 

todo texto do Regimento 

e não só parte dele. 

Foram aprovados em 2ª 

discussão e votação três 

projetos. Por unanimida-

de, o PL 2.033/2017, da 

Prefeitura, que altera os 

requisitos para posse de 

Guardas Civis Munici-

pais, que obteve 31 vo-

tos favoráveis. O PL 

1.071/2021, de Karina 

Soltur (PSD), que esta-

A 51ª Sessão Extraordiná-

ria da Câmara de Guaru-

lhos foi realizada de forma 

virtual, por videoconferên-

cia, com mais de 100 itens 

na pauta. Foram delibera-

dos 90 Requerimentos, 

um Projeto de Decreto 

Legislativo e três Projetos 

de Leis. Foram votados 

ainda quatro Projetos de 

Lei com pareceres das 

Comissões Técnicas e um 

Projeto de Resolução. 

Os parlamentares rejeita-

ram o Substitutivo ao Pro-

jeto de Resolução 

5.849/2013, que sugeria 

uma mudança no Regi-

mento Interno. Ao todo, 

foram 17 votos contrários, 

quatro abstenções e nove 

votos favoráveis. A medi-

da possibilitaria que as 

votações de matérias inte-

belece prioridade para a 

vacinação contra a covid-

19 no município às pes-

soas portadoras de doen-

ças crônicas recebeu 29 

votos favoráveis e uma 

abstenção. O PL 

1.984/2021, de Romildo 

Santos (PSD), que regu-

lamenta normas às pes-

soas que se recusarem a 

receber vacina contra a 

covid-19 em razão de 

marca ou fabricante do 

imunizante recebeu 30 

votos favoráveis. 

Em primeira discussão e 

votação foi aprovado um 

projeto com emenda. O 

PL 326/2021, de Jayme 

Júnior (Republicanos), 

que dispõe sobre a colo-

cação de grades de prote-

ção nas passarelas e via-

dutos do município de 

Guarulhos recebeu 30 

votos favoráveis.  

Karina Yamada 

Vereador quer informações sobre números de assaltos 

em transporte coletivo 

coletivo da cidade. O pró-

prio autor comentou a 

matéria e disse que a 

população e os trabalha-

dores do setor de trans-

portes estão com medo. 

“É muito medo que os 

Um requerimento do vere-

ador Welliton Bezerra 

(Agir) foi deliberado na 

sessão do último dia 13 e 

solicita informações ao 

Executivo sobre os índices 

de assalto no transporte 

motoristas, os trabalha-

dores têm ao utilizar o 

transporte público. Eu 

quero levantar esse tema 

e pedir ajuda dos cole-

gas aqui. Eu já estou 

idealizando, pelo menos, 

dois projetos de lei, mas 

quem quiser contribuir 

comigo estou aberto, afim 

de podermos ajudar o mu-

nícipe guarulhense e mini-

mizar um pouco esse me-

do”, disse Wellinton. 
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Vereadores discutem possíveis irregularidades 

trabalhistas no Hospital Pimentas 

dobro. Então, funcioná-

rios que têm duas férias, 

paga-se três. E quem 

paga isso? É o tesouro 

municipal”, disse.  

O parlamentar afirmou 

também que a empresa 

que administra o Hospital 

Pimentas não está reco-

lhendo Fundo de Garan-

tia dos trabalhadores do 

equipamento público. 

“Estive na audiência pú-

blica de prestação de 

contas da saúde e cobrei 

o secretário. Segundo 

ele, existe um contingen-

Na Sessão Extraordinária 

do dia 13 de outubro, o 

vereador Dr. Laércio San-

des (DEM) denunciou pos-

síveis violações trabalhis-

tas no Hospital Pimentas. 

O parlamentar apresentou 

um requerimento questio-

nando a Prefeitura e res-

saltou a gravidade do as-

sunto. “Estou falando de 

mais de 300 funcionários 

com duas, ou três, férias 

vencidas e caminhando 

para a quarta. Quando 

você tem além de um perí-

odo de férias vencido, os 

anteriores são pagos em 

ciamento do valor para 

fazer as vezes desses 

gastos que o município 

vai ter por conta de falta 

de planejamento, de re-

cursos e de gestão. É 

mais uma situação que 

precisa ser apurada e ser 

encaminhada para o Mi-

nistério Público porque 

existe improbidade admi-

nistrativa”. 

O presidente da Câmara, 

Martello (PDT), reforçou 

a importância de regulari-

zar a situação dos traba-

lhadores. “O vereador Dr. 

Laércio Sandes está reple-

to de razão sobre o reco-

lhimento de tributos dos 

trabalhadores. É importan-

te demais. Os tributos pre-

cisam estar regularizados. 

O mínimo que se espera é 

que a empresa recolha 

todos os tributos de todos 

os trabalhadores. A Prefei-

tura não está sendo coni-

vente, talvez ela não este-

ja informada. O secretário 

da Saúde teria que verifi-

car, pedir a regularização 

e os pagamentos serem 

efetuados a todos os fun-

cionários”, declarou. 

Parlamentares questionam licitação para contratar pátio 

de veículos em Guarulhos 

nós não temos pátio de 

veículos na cidade. A 

Secretaria que está à 

frente não tomou a inicia-

tiva de fazer uma contra-

tação emergencial. Nós 

já estamos no quarto 

colocado no processo 

licitatório, daqui a pouco 

vai chegar ao décimo e 

ainda não terá definição 

de quem será o efetivo 

vencedor desse assunto. 

A população não quer 

saber se foi a empresa 

A, B ou C – nós precisa-

mos ter um pátio.  

A falta de um pátio para 

veículos apreendidos e 

abandonados em Guaru-

lhos gerou críticas dos 

vereadores durante a Ses-

são Extraordinária de 

quarta-feira (13). Dr. Laér-

cio Sandes (DEM) apre-

sentou um requerimento 

questionando a Prefeitura 

sobre o processo de con-

tratação do serviço. “Esse 

é mais um daqueles diver-

sos contratos dos quais a 

municipalidade precisaria 

cuidar com carinho. Já faz 

três ou quatro anos que 

O vereador Edmilson 

(PSOL) apoiou o requeri-

mento, que foi aprovado, 

e relatou o recebimento  

da denúncia de que uma 

das empresas que parti-

ciparam da licitação 

apresentou como  prova 

de qualidade e viabilidade 

técnica  a administração 

de um pátio no município 

de Porto Feliz que, na ver-

dade, está interditado des-

de 2016. 
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Procuradoria da Mulher realiza ação de 

conscientização sobre câncer de mama 
Iniciativa, feita com servidores da Câmara, faz parte do Outubro Rosa 

campanha, para servido-

res e afirmou que um 

banner sobre o tema foi 

exposto na fachada da 

Câmara. Durante a en-

trega dos laços, a parla-

mentar explicou para 

mulheres a importância 

dos exames preventivos. 

“Quando você tem o di-

agnóstico precoce, você 

tem 90% de chance de 

vida. Cuidar da saúde é 

muito importante e a 

Procuradoria está fazen-

do essa ação para in-

centivar as mulheres a 

se cuidarem”, disse. Car-

linda Tinôco falou que o 

A Procuradoria Especial 

da Mulher da Câmara de 

Guarulhos realizou em 15 

de outubro, uma ação de 

conscientização sobre a 

prevenção e diagnóstico 

precoce do câncer de ma-

ma nas dependências da 

Casa Legislativa. A medi-

da foi feita em alusão ao 

Outubro Rosa, movimento 

internacional de conscien-

tização para o controle do 

câncer de mama. 

A procuradora especial 

Carlinda Tinôco 

(Republicanos) distribuiu 

lacinhos rosa, símbolo da 

lacinho rosa pode ser 

uma maneira de chamar 

atenção das pessoas que 

não conhecem essa cau-

sa. “A intenção é incenti-

var não apenas as mu-

lheres. Estamos entre-

gando também para os 

funcionários, que têm 

mães, irmãs, esposas e 

namoradas. Assim, vamos 

propagando essa data que 

é tão essencial para os 

cuidados das mulheres”. 

 

Assessoria parlamentar 

Câmara indefere cassação de mandato do prefeito Guti 

A denúncia aponta irre-

gularidades na contrata-

ção da Fundação Institu-

to de Pesquisas Econô-

micas (FIPE). O proces-

so licitatório teria sido 

primeiro justificado como 

inexigibilidade de licita-

ção e depois alterado 

para dispensa de licita-

ção. É defendido ainda 

que a FIPE é uma insti-

tuição voltada ao ensino 

e à pesquisa e que não 

há contribuições a essas 

áreas no estudo. 

Em 13 de outubro, foi 

protocolada na Câmara 

de Guarulhos uma de-

núncia com pedido de 

cassação do prefeito Gu-

ti. Os autores do docu-

mento são funcionários 

da Proguaru, que se ba-

searam no artigo 65 da 

Lei Orgânica  Municipal, 

que dispõe que qualquer 

cidadão eleitor da cidade 

pode apresentar denún-

cia de comprometimento 

de infração  e pedido de 

cassação do prefeito.   

No documento, os auto-

res questionam a alega-

ção da FIPE de que a 

Proguaru seja onerosa 

aos cofres públicos e que 

sua extinção e conse-

quente substituição por 

empresas privadas trará 

uma grande economia ao 

município, uma vez que 

preços apurados em pre-

gões recentemente reali-

zados pelo Executivo teri-

am encontrado valores 

superiores aos então pra-

ticados pela Proguaru.  

Com base na análise do 

Gabinete de Gestão de 

Planejamento Estratégico 

de Assuntos Legislativos 

da Câmara, que concluiu 

que nenhuma das condu-

tas indicadas no texto da 

denúncia  configuram ato 

de improbidade, prejuízo 

ao erário e deliberada má 

fé, o presidente do Legis-

lativo, vereador Martello 

(PDT), decidiu pelo inde-

ferimento do pedido apre-

sentado, no dia 14 de ou-

tubro. 
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Câmara de Pesquisa consolida propostas e 

entrega à gestão estratégica 

que ela vai desenvolver. 

É importante destacar 

que esses grupos já 

trabalharam bastante, 

quer seja na análise da 

bibliografia, na análise 

da literatura, estudando 

casos. Eles fizeram en-

trevistas para consolidar 

o conhecimento naque-

les temas que eles es-

tão estudando. Hoje 

eles já apresentaram as 

propostas e já tivemos 

reuniões com todos os 

grupos, validamos, tira-

mos dúvidas. A partir do 

momento que nós vali-

darmos com o Grupo 

Estratégico, com o Ser-

gio Luiz Deboni, que é o 

gestor da Câmara, a 

gente vai dar continuida-

de”, disse. 

A Câmara Temática de 

Pesquisas e Proposições 

do Legislativo, CTPP, con-

cluiu o trabalho inicial de 

pesquisa e entregou pro-

postas à gestão da Câma-

ra em 14 de outubro. Es-

ses grupos são responsá-

veis por pensar políticas 

públicas e diagnosticar 

demandas da sociedade, 

divididas em seis temas: 

saúde, educação, esporte, 

meio ambiente, orçamento 

e serviços públicos.  

O coordenador de Projetos 

Estratégicos da Câmara, 

Devanildo Damião, desta-

cou a importância do tra-

balho realizado: “Hoje foi o 

dia da consolidação das 

propostas de cada câmara 

temática em relação ao 

Divulgação 

Escola do Parlamento irá capacitar servidores  
Damião  destaca que 

a iniciativa segue um 

modelo gerencial pro-

posto pela atual admi-

nistração.   

“A Escola do Parlamen-

to está dentro de uma 

premissa que permite a 

capacitação dos funcio-

Criada para capacitar ser-

vidores, fomentar conheci-

mento e fortalecer o Le-

gislativo, a Escola do Par-

lamento foi regulamenta-

da no final de setembro  e 

começa a ser colocada 

em prática.  Coordenador 

de Projetos Estratégicos 

da Câmara, Devanildo 

nários; é importante uma 

nova cultura que vai se 

alicerçar; a escola vai 

ajudar nisso e também 

na articulação com toda a 

sociedade, principalmen-

te, com as entidades de 

ensino de todas as esfe-

ras, elas terão um local 

para ajudar a transmitir o 

conhecimento, então im-

plica na capacitação dos 

servidores e isso vai se-

guramente melhorar a 

produtividade dos servi-

ços para a sociedade e 

em contrapartida uma 

oportunidade de articula-

ção com a educação da 

cidade”, afirmou. 

Coordenador Devanildo Damião disse que grupos analisaram bibliografia, literatura e fi-

zeram entrevistas sobre os temas pesquisados 
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Projeto assinado pelo vereador Jayme Junior sobre esse tema foi aprovado em definitivo 

Colocação de grades em passarelas da Via 

Dutra deve virar lei em breve 

nº 6.120, de 16/03/2006, 

estendendo o objeto do 

termo de permissão de 

uso até o km 36,5 da 

Rodovia Juvenal Poncia-

no de Camargo, de auto-

ria da Prefeitura; PL 

3907/2019 que denomi-

na o Centro de Educa-

ção Unificado de CEU 

Clara Amélia Redondo 

Bispo, do vereador Ge-

raldo Celestino (PSC); 

PL 1610/2021 que atribui 

a nomenclatura de Arqui-

vo Histórico Municipal 

Araci Borges Dias Mar-

tins, para o arquivo histó-

rico, vereador Edmilson 

(PSOL). 

A Fusão dos Projetos nºs 

783/2021 e 916/2021 

que cria o Selo de Res-

ponsabilidade Social 

Em 20 de outubro, a Câ-

mara de Guarulhos apro-

vou em definitivo o Proje-

to de Lei (326/2021) de-

terminando a colocação 

de grades de proteção 

nas passarelas e viadutos 

do Município de Guaru-

lhos, de autoria do verea-

dor Jayme Junior 

(Republicanos). O texto 

segue à sanção ou veto 

do prefeito Guti. O verea-

dor Gilvan Passos (PSD) 

disse que quando esteve 

à frente da Secretaria Mu-

nicipal de Segurança 

constatou muitos suicídios 

nas passarelas, portanto, 

o projeto ajudará muito a 

cidade. 

Em primeira discussão 

foram aprovados: PL 

2681/2021 alterando a Lei 

Parceiros das Mulheres, 

certificando empresas 

que priorizam a contrata-

ção de mulheres vítimas 

de violência doméstica, 

de autoria dos vereado-

res Vanessa de Jesus 

(Republicanos) e Edmil-

son (PSOL) foi aprovado 

e recebeu muitos elogi-

os. Segundo Vanessa, a 

proposta visa fomentar a 

contratação de mulheres 

vítimas de violência do-

méstica. “É uma oportuni-

dade que elas terão de se 

desvincular de seu agres-

sor e seguir adiante”. Ed-

milson agradeceu àqueles 

que se posicionaram favo-

ravelmente à proposta e à 

sensibilidade da vereado-

ra Vanessa. Ainda afirmou 

que o índice de violência 

contra a mulher em Gua-

rulhos é muito alto. 

 

Vera Jursys 

Vereadores criticam falta de pagamentos a médicos do HMU 

ela, a organização social

-OS Santa Casa de Biri-

gui, responsável pelos 

pagamentos, recebeu os 

repasses da Prefeitura e 

não pagou os funcioná-

rios. “Ela saiu em agosto 

e desde setembro há 

outra OS administrando 

o hospital, e não pode se 

Entre os Requerimentos 

deliberados na Sessão 

Extraordinária , está o 

documento de Márcia 

Taschetti (PP) que questi-

ona a Prefeitura sobre a 

falta de pagamentos a 

médicos que atendem no 

Hospital Municipal de Ur-

gências (HMU). Segundo 

responsabilizar pelos pa-

gamentos atrasados, es-

ta situação é inadmissí-

vel”, criticou.  

O vereador Gilvan Pas-

sos (PSD) concordou 

com a colega: “Se foi fei-

to o pagamento da Pre-

feitura para a Santa Casa 

de Birigui, é preciso co-

brar a OS”, afirmou. 

“Temos que ficar atentos 

a esse problema, parece 

que em outras cidades a 

situação se repete”. Welli-

ton Bezerra (Agir) comen-

tou que o Hospital dos 

Pimentas passa por situa-

ção parecida.  
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Justiça do Trabalho concede estabilidade a 

trabalhadores da Proguaru até janeiro 

O vereador Edmilson 

(PSOL), que presidiu a 

Comissão Especial de 

Estudos que analisou as 

finanças da Proguaru e 

é defensor da manuten-

ção da empresa tam-

bém comemorou a deci-

são: “É uma vitória da 

luta dos trabalhadores 

da Proguaru contra o 

autoritarismo do prefeito 

e fere interesses eleito-

rais, pois pretendia fe-

char a empresa este 

ano para não passar 

para 2022, ano eleitoral, 

não queriam este deba-

te, ou seja, 2022 come-

ça com os trabalhadores 

ainda empregados”. 

 

Janete Rocha Pietá (PT) 

ressaltou ainda a possibi-

lidade de ser aprovada a 

realização de um referen-

do para definir o futuro da 

empresa. O caso ainda 

aguarda julgamento pelo 

plenário do Tribunal Re-

gional Eleitoral. 

“Esperamos que haja uma 

resposta logo em relação 

ao referendo, pois os tra-

balhadores e trabalhado-

ras da Proguaru es-

tão se posicionando em 

relação a algumas ques-

tões na defesa legítima de 

seus direitos”, elogiou. 

Vera Jursys 

Vereadores comemoram e avaliam o que significa a decisão para 4.700 famílias  

Durante a Sessão Extraor-

dinária dia 20 de outubro 

da Câmara de Guarulhos, 

o presidente da Martello 

(PDT) anunciou decisão da 

Justiça do Trabalho que 

concede estabilidade de 

90 dias aos servidores da 

Proguaru. A greve realiza-

da pelos trabalhadores da 

autarquia foi considerada 

legal. “O período de estabi-

lidade aumentou de 30 

para 90 dias, então, até o 

dia 6 de janeiro os traba-

lhadores continuarão em-

pregados, uma boa notícia 

para as 4.700 famílias que 

dependem daquele salá-

rio”, salientou o chefe do 

Legislativo.  

Vereadores debatem situação da UBS Alvorada 

mente várias UBSs e 

observo a falta de ges-

tão. O secretário de Sa-

úde tem que se mani-

festar para dizer o que 

está acontecendo”, dis-

se Taschetti. 

Após a fala de Taschet-

ti, os vereadores Prof. 

Rômulo Ornelas e Jane-

te Pietá (PT) também 

fizeram críticas à gestão 

das UBSs do município. 

Na Sessão Extraordinária 

realizada dia 20 de outu-

bro, a Câmara de Guaru-

lhos aprovou 10 requeri-

mentos. Um deles, elabo-

rado pela vereadora Már-

cia Taschetti (PP), solici-

ta informações para Pre-

feitura sobre um imóvel 

locado para a instalação 

da UBS Alvorada. O item 

levantou um debate so-

bre a saúde municipal. 

“Tenho fiscalizado diaria-

Vera Jursys 
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Em Sessão Extraordinária, maioria dos vereadores defendem o fechamento da empresa 

Relatório da CEE da Proguaru é votado e 

aprovado em 27 de outubro 

Dr. Laércio Sandes 

(DEM) lembrou que em 

2020 votou contra o fim 

da Proguaru: “Ela é viti-

ma há vários governos, 

sempre usada e muito 

mal planejada; é fácil 

apresentar um relatório 

alternativo dizendo que a 

empresa não é viável, 

faltou gestão, o prefeito 

Guti inchou a empresa 

de cargos comissiona-

dos, seu projeto foi de 

poder ao grupo político 

que o elegeu, e a tercei-

rização não vai ser van-

tajosa, trará prejuízos à 

Cidade”, criticou. 

Janete Rocha Pietá (PT) 

também criticou o Execu-

tivo. “Estamos às véspe-

ras do Dia do Servidor 

Público e gostaria de 

homenagear a resistên-

cia dos trabalhadores da 

Proguaru, vítimas da 

mentira de um prefeito 

que disse que não extin-

guiria a empresa”, afir-

mou. O também petista 

Professor Rômulo Orne-

las criticou a base do 

governo municipal. 

“Queria ouvir a opinião 

dos vereadores da base 

do prefeito, o que pen-

Os vereadores da Câmara 

de Guarulhos realizaram 

na tarde em 27 de outubro 

Sessão Extraordinária re-

mota. Destaque para a 

votação única do Relatório 

Final da Comissão Especi-

al de Estudos que levan-

tou dados sobre a situação 

financeira, orçamentária e 

administrativa da Pro-

guaru. 

Edmilson (PSOL) abriu  o 

debate sobre o relatório. 

“Apesar de manobras do 

Executivo, finalmente vota-

mos este documento, cuja 

relatoria ficou a cargo do 

vereador André Alves, que 

apenas fez um resumo 

das reuniões que tivemos 

nas Comissão Especial de 

Estudos, sem levantamen-

tos, sem embasamento 

mais sério e que se espe-

lha num relatório feito pela 

Fipe, contratada pela pró-

pria Prefeitura por 2 mi-

lhões de reais”, afirmou 

Edmilson, presidente da 

Comissão. “Voto contra 

este relatório, que traz de 

forma rápida que a empre-

sa não tem perspectiva e 

que deve fechar no final 

de 2022”, acrescentou 

Edmilson. 

sam sobre isso tudo, pa-

rece que receberam or-

dens para ficarem cala-

dos”, lamentou. 

Jorginho Mota (Agir) dis-

se que os vereadores da 

oposição estão querendo 

mexer com o emocional 

da população, fazendo 

“politicagem”: “Olha o 

passado, a situação de 

hoje é devida ao que o 

governo anterior deixou, 

nada foi criado agora”. 

O presidente Martello 

(PDT) também defendeu 

o voto contrário ao relató-

rio. “É hora de votar em 

favor das 4.700 famílias 

que precisam de seus 

empregos”, indicou. “A 

Proguaru precisa de ges-

tão, de boa administra-

ção, ser renovada, ela é 

útil, Guti vai se arrepender 

de fechá-la.” O chefe do 

Legislativo foi além: “Não 

vejo a sensibilidade de 

vereadores, dar uma sina-

lização a essas famílias; 

não é questão de fazer 

política, tenho muitos ami-

gos na Proguaru, pessoas 

que estão lá há muitos 

anos e que precisam tra-

balhar; neste país só tem 

direito quem é bacana, 

voto contra o relatório de 

André Alves e indico que 

votem contra também”! 

Ao fim da votação, o rela-

tório foi aprovado: 24 vo-

tos favoráveis e 8 contrá-

rios, com dois vereadores 

ausentes. O documento 

agora será encaminhado á 

Prefeitura, ao Ministério 

Público Estadual e ao Tri-

bunal de Contas. 

Karina Yamada 
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Câmara aprova mudança de nome do Arquivo 

Histórico Municipal 
go na secretaria de Cul-

tura, quando fui secretá-

rio, e desenvolveu proje-

tos em diversas áreas, 

em especial no patrimô-

nio histórico”, ressaltou 

o vereador. 

De acordo com Edmil-

son, Araci teve uma atu-

ação fundamental para 

que o arquivo histórico 

seja o que é hoje, tanto 

na organização, forma 

de consulta, quanto no 

atendimento ao público. 

“Ela dedicava-se ali pra-

ticamente dia e noite. 

Araci pensava o arquivo 

Um projeto do vereador 

Edmilson (PSOL) foi apro-

vado em segunda discus-

são na Sessão Extraordi-

nária de 27 de outubro. A 

proposta altera o nome do 

Arquivo Histórico do muni-

cípio para Arquivo Históri-

co Municipal Araci Borges 

Dias Martins. “Trata-se de 

uma homenagem para a 

funcionária de carreira da 

Prefeitura de Guarulhos, 

que foi concursada tam-

bém na Secretaria Estadu-

al de Educação, onde tive 

oportunidade de conhece-

la como secretária de es-

cola. Araci trabalhou comi-

o tempo inteiro”, comple-

tou o parlamentar. 

Janete Rocha Pietá (PT) 

também prestou home-

nagem para Araci Mar-

tins. “Além do arquivo, 

ela foi uma lutadora pelas 

questões negras e pela 

preservação do espaço 

negro Fazenda da Candi-

nha, hoje meio abandona-

do pela gestão Guti”, afir-

mou. 

Aprovado PL que prevê ações educativas para reparar 

danos no ambiente escolar 

cerem suas funções. 

Também trazer melhor 

atendimento aos alunos 

e aos pais”, explicou.  

Já o vereador Edmilson 

(PSOL) fez críticas ao 

projeto e se absteve da 

votação. “Na qualidade 

de educador, de profes-

sor, você estabelecer 

medidas disciplinares, 

como manutenção da 

escola ou outros servi-

ços, mesmo com anuên-

cia dos pais, não acho 

Entre os projetos de Lei 

aprovados na Sessão Ex-

traordinária do dia 27 de 

outubro, está a proposta 

de implantar atividades 

com fins educativos para 

reparar danos causados 

no ambiente escolar da 

rede pública municipal. O 

autor do projeto, Sérgio 

Magnum (Patriota), defen-

deu a iniciativa. “É um pro-

jeto amplo para que traga 

mais tranquilidade até 

mesmo para os professo-

res da rede pública exer-

que seja a melhor medi-

da. Na justificativa do 

projeto, está que, na mai-

oria das vezes, a depre-

dação das escolas ocorre 

pelos próprios alunos. 

Também é uma generali-

zação desnecessária, na 

minha opinião. Acho que 

as questões relativas à 

manutenção dos próprios 

públicos, conservação, 

efetivar depredações e 

vandalismo, estão liga-

das diretamente a um 

projeto de educação que 

seja inclusivo da comuni-

dade escolar e seu entor-

no”, afirmou. 



16                  Informativo Câmara - Edição nº 10 // Outubro de 2021 

Inaugurado no ano passado, Plenário da 

Câmara tem de passar por obras para 

instalação de cabeamento estruturado 
Finalidade é interligar o painel de votação com sistema de audiovisual 

mento para as salas de 

reuniões, por exemplo. 

Decidimos começar pelo 

plenário para que possa-

mos liberar o mais rápido 

possível em função do 

retorno das Sessões pre-

senciais. Temos uma 

previsão de concluir o 

plenário até o início de 

novembro e depois mais 

uns 30 dias para concluir 

na Câmara toda, nas ou-

tras salas que serão con-

templadas com esse ca-

beamento”, disse. Verci 

Ferreira destacou ainda 

que a obra está sendo 

realizada por uma empre-

sa especializada. “O ca-

beamento, que é parte 

mais sensível, é a última 

obra a ser executada no 

plenário”, finalizou o ges-

tor. 

Durante a Sessão Extra-

ordinária de 20 de outu-

bro, a liberação do plená-

rio para Sessões presen-

ciais foi abordada pelo 

vereador Rafael Acosta 

(DC). O presidente da 

Câmara, Martello (PDT) 

lembrou que, desde que 

assumiu a presidência, 

O plenário da Câmara 

Municipal de Guarulhos 

está passando por obras 

para instalação de cabea-

mento estruturado. De 

acordo com o gestor de 

planejamento estratégico 

de Assuntos Administrati-

vos, Verci Ferreira, a re-

forma fará a passagem 

dos conduítes para interli-

gação do painel do plená-

rio com as bancadas dos 

vereadores e os sistemas 

de áudio e vídeo. “Ou se-

ja, essa interligação não 

existia, não houve previ-

são. Hoje, tivemos essa 

necessidade. Para ter o 

pleno funcionamento, foi 

preciso fazer essa obra de 

incisão de todos esses 

conduítes para poder in-

terligar a Câmara com os 

nossos departamentos, 

audiovisual e painel de 

votação”, completou Verci. 

O gestor explicou que a 

obra tem previsão de 60 

dias, mas foi feito um cro-

nograma para acelerar e 

dar prioridade para o ple-

nário. “Essa obra não pre-

vê só o plenário. Ela é 

extensiva e faz o cabea-

está adaptando o prédio 

da sede própria e que a 

mudança já economiza 

muito em aluguéis. “Não 

é porque eu queira que 

estamos fazendo Ses-

sões remotas e o plená-

rio não está pronto. Não 

dá para apressar. Há bu-

rocracias, diferentemente 

da iniciativa privada. In-

clusive, quem está fazen-

do já recebeu uma parte 

do serviço e foi contrata-

do pela gestão passada. 

O problema é que o pré-

dio não estava adaptado 

para ser a Câmara Muni-

cipal e estamos fazendo 

de tudo para que isso se 

viabilize, para que seja 

uma Câmara Municipal 

como Guarulhos mere-

ce”, disse Martello. 

Na ocasião, o vereador  

Dr. Laércio Sandes (DEM) 

falou que o presidente tem 

procurado fazer o melhor 

nessa questão de adapta-

ção da sede própria e que 

é preciso apurar a respon-

sabilidade dos erros co-

metidos. “É preciso mos-

trar para a população em 

que estado a Câmara foi 

pega e o porquê ainda 

estamos com Sessões 

online. Quem fez o projeto 

pré-executivo, e depois o 

executivo, não acompa-

nhou e fiscalizou o que 

deveria ser fiscalizado. 

Isso precisa ter a respon-

sabilidade apurada e é 

necessário punir a quem 

de direito porque estamos 

falando de dinheiro públi-

co”, disse o parlamentar. 

Bruno Netto 


