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Em janeiro, Câmara adota testagem e rodízio 

de servidores para prevenção à Covid-19 

testagem voluntária de 

Covid-19 para servidores 

públicos e terceirizados, 

como forma de evitar a 

propagação da doença.. 

A Secretaria Municipal de 

Saúde aplicou o teste 

rápido com análise de 

antígeno, via nasofarin-

ge, com resultado em 15 

minutos. A precisão da 

testagem é de 98%. Dos 

115 testes realizados, 23 

tiveram resultado positi-

vo. Os servidores e funci-

onários contaminados 

foram afastados após 

passarem por consulta 

médica para orientação e 

medicação. 

Essas medidas adotadas 

em janeiro se somaram 

aos demais cuidados 

sanitários que já eram 

praticados pelo Legislati-

vo guarulhense, e que 

foram reforçados no perí-

odo. Entre estes, desta-

cam-se a obrigatoriedade 

do uso de máscara, a 

disponibilização de álcool 

em gel, a medição diária 

de temperatura de funcio-

nários e visitantes e ne-

bulizações periódicas nos 

ambientes da Casa. 

Com o aumento no núme-

ro de casos de Covid-19 

no início do ano de 2022, 

inclusive entre servidores 

da Casa, intensificado 

pela disseminação da va-

riante Ômicron, a Câmara 

Municipal de Guarulhos 

adotou uma série de me-

didas visando preservar a 

saúde e segurança de 

vereadores e servidores, 

sem interromper o desen-

volvimento do trabalho do 

Legislativo. 

Em 11 de janeiro, o presi-

dente Fausto Miguel Mar-

tello editou o Ato da Mesa 

nº 357, facultando de for-

ma excepcional a adoção 

de regime de  revezamen-

to das jornadas de traba-

lho dos servidores.  Todos 

os setores se organizaram 

de forma que não houves-

se interrupção ou prejuízo 

às suas atividades e que 

os servidores que não 

estivessem presencial-

mente na Câmara em de-

terminado dia trabalhas-

sem remotamente pelo 

sistema de teletrabalho 

(home office). 

Na quarta-feira, 19 de ja-

neiro, a Câmara realizou a 

Medidas preservaram saúde dos servidores sem interromper trabalhos do Legislativo 

Bruno Netto 
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Ouvidoria da Câmara realiza 679 atendimentos 

em 2021 

Ouvidoria encaminha 

para os órgãos externos 

aquelas que não são de 

competência do Legislati-

vo. Por ser um canal de 

comunicação entre o ci-

dadão e a Câmara, a 

Ouvidoria visa comparti-

lhar informações do Po-

der Legislativo de Guaru-

lhos, colaborando para a 

transparência das ações 

e para a formação de 

uma cultura de respeito 

aos direitos humanos que 

promova a cidadania e a 

democracia. 

A Ouvidoria da Câmara 

Municipal de Guarulhos 

deu atendimento ao total 

de 679 manifestações no 

ano de 2021. Os dados 

estão publicados no site 

da Câmara por meio de 

relatórios mensais. De 

modo geral, a Ouvidoria 

recebe denúncias, críti-

cas, reclamações, solicita-

ções de informações, elo-

gios, sugestões e conside-

rações de qualquer cida-

dão, inclusive de outras 

cidades. Todas as deman-

das são analisadas e a 

Canal especializado de atendimento ao cidadão viabiliza a participação popular 

Nico Rodrigues 

Entre os assuntos abor-

dados nas demandas 

pertinentes ao Poder Le-

gislativo durante o ano 

passado, destacam-se as 

solicitações de informa-

ções sobre relatórios de 

Comissões de Estudos, 

emendas parlamentares, 

tramitação de projetos e 

atendimento dos gabine-

tes dos vereadores. 

A Ouvidoria da Câmara 

Municipal de Guarulhos 

possui diferentes canais 

para o atendimento das 

demandas dos munícipes: 

carta, presencial, e-mail, 

eletrônico (Fala.Br e e-sic) 

e telefônico. 

 

- Telefone 

(11) 2475-0200 - Ramal 2 

 

- Pessoalmente 

Sala 12 - Setor de Ouvido-

ria - Câmara Municipal de 

Guarulhos, à Avenida 

Guarulhos, 845 - Vila Vi-

centina - Guarulhos - São 

Paulo/SP - Bloco 2 - Ho-

rário: das 8 às 17h. 

 

- Carta 

 Avenida Guarulhos, 845 

- Vila Vicentina - Guaru-

lhos - São Paulo/SP - 

Bloco 2. CEP: 07023-000 

 

- E-mail 

ouvidoria@guarulhos.sp. 

leg.br 

 

- Fala.BR 

Sistema pelo qual é pos-

sível encaminhar uma 

manifestação ou pedido 

de informação à Ouvido-

ria da Câmara Municipal 

de Guarulhos 

 

- e-Sic 

Sistema que permite que 

qualquer pessoa, física 

ou jurídica, encaminhe 

pedidos de acesso à in-

formação, acompanhe o 

prazo e receba a respos-

ta da solicitação 

 

- Formulário da Ouvido-

ria  

Formulário disponível no 

site da Câmara para faci-

litar o registro de denún-

cias, elogios, reclama-

ções, solicitações ou su-

gestões 

 

- Pesquisa de qualidade 

 Formulário disponível no 

site da Câmara que permi-

te avaliar a qualidade dos 

serviços prestados pela 

Câmara Municipal de 

Guarulhos 

 

A Ouvidoria responde ain-

da pelas demandas envia-

das ao Legislativo munici-

pal com base na Lei Fede-

ral nº 12.527, de 2011 

(Lei de Acesso à Infor-

mação - LAI). 

Serviço: saiba como entrar em contato com a Ouvidoria da Câmara 



Câmara registra aumento de 80% na 

produtividade com novas tecnologias 
Dado consta no balanço da produção anual legislativa de 2021, divulgado em janeiro 

a pandemia. A medida é 

uma alternativa para im-

pedir a propagação do 

coronavírus, preservar a 

saúde dos servidores e 

evitar o atraso no proces-

so legislativo. 

Mais de 300 Projetos de 

Lei foram deliberados 

para análise das Comis-

sões Técnicas Perma-

nentes, responsáveis 

pela realização de pare-

ceres, estudos e diligên-

cias. A Câmara possui 

um total de 15 Comis-

sões Técnicas, são elas: 

Defesa dos Direitos do 

Consumidor; Finanças e 

Orçamento; Segurança 

Pública; Trânsito e 

Transportes; Defesa dos 

Direitos da Mulher, Edu-

cação, Cultura, Esporte, 

Lazer e Turismo; Meio 

Ambiente; Defesa dos 

Direitos da Criança, do 

Adolescente e da Juven-

tude; Constituição, Justi-

ça e Legislação Partici-

pativa; Direitos Huma-

nos, Cidadania, Habita-

ção, Assistência Social e 

Igualdade Racial; Admi-

nistração e Funcionalis-

mo Público; Desenvolvi-

mento Urbano e Desen-

A produtividade do Legis-

lativo aumentou aproxima-

damente 80% durante a 

pandemia, com a implan-

tação de ferramentas de 

teletrabalho. O balanço da 

produção anual aponta 

que, em 2020, foram 

apreciados 686 itens; já 

em 2021, esse número 

chegou a 1.222. Mais de 

70 Sessões Extraordiná-

rias contaram com a pre-

sença do presidente Mar-

tello (PDT) na sede da 

Câmara de Guarulhos e, 

simultaneamente, por vi-

deoconferência, com a 

participação dos outros 33 

vereadores.  As votações 

foram transmitidas ao vivo 

pela TV Câmara e pelas 

redes sociais. 

A integração por meio da 

nova plataforma de traba-

lho remoto, apesar da 

distância física, viabilizou 

a aprovação de 111 Proje-

tos de Lei, 776 Requeri-

mentos e 964 indicações 

e moções, além da apreci-

ação de 26 Vetos do Exe-

cutivo. As atividades fo-

ram acompanhadas, em 

tempo real, após a institui-

ção do regime preferenci-

al de teletrabalho durante 
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volvimento Econômico; 

Higiene e Saúde Pública; 

Obras e Serviços Públi-

cos; e Ética e Decoro 

Parlamentar. 

Atualmente, a Câmara 

Municipal de Guarulhos é 

composta por 34 verea-

dores, são eles: Martello 

(PDT) presidente, André 

Alves (Cidadania), Carlin-

da Tinôco 

(Republicanos), Carol 

Ribeiro (PSDB), Danilo 

Gomes (DC), Dr. Alexan-

dre Dentista (PSD) su-

plente, Dr. Laércio San-

des (DEM), Dra. Márcia 

Taschetti (PP), Edmilson 

Souza (Psol), Geleia Pro-

tetor (PSDB), Geraldo 

Celestino (PSC), Gilvan 

Passos, Janete Pietá 

(PT), Jayme Júnior 

(Republicanos), Jorginho 

Mota (Agir), Karina Soltur 

(PSD), Lamé (MDB), 

Lauri Rocha (PSD), Le-

andro Dourado, Lucas 

Sanches (PP), Luís da 

Sede (PSD), Marcelo 

Seminaldo (PT), Maurício 

Brinquinho (PT), Pastor 

Anistaldo (PSC), Paulo 

Roberto Cecchinato 

(PTB), Prof. Rômulo Or-

nelas (PT), Rafael Acos-

ta (DC), Romildo Santos 

(PSD), Sandra Gileno 

(Patriota), Sérgio Mag-

num (Patriota), Thiago 

Surfista (PSD) licencia-

do, Ticiano Americano 

(Cidadania), Vanessa de 

Jesus (Republicanos), 

Welliton Bezerra, e Wes-

ley Casa Forte (PSB). 

Karina Yamada 
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Em 2021, Câmara de Guarulhos prioriza 

legislação de enfrentamento à pandemia 
Leis Municipais instituem ações de combate à propagação da Covid-19 em Guarulhos 

uma Ação Direta de In-

constitucionalidade pro-

posta pelo Executivo, 

desde 16 de abril de 

2021.  

No segundo semestre, a 

Lei Municipal 7.935/21, 

de 09 de setembro de 

2021 (PL 1072/21), da 

vereadora Karina Soltur, 

estabeleceu preferência 

para vacinação de pes-

soas com deficiência; e a 

Lei 7.947/2021 (PL 

1.071/2021), da mesma 

autora, instituiu a priori-

dade para a vacinação 

contra a Covid-19 às 

pessoas portadoras de 

doenças crônicas.  

Entre as propostas do 

Executivo aprovadas na 

Câmara de Guarulhos 

está a Lei Municipal 

7.894, de 16 de março 

de 2021 (PL nº 

830/2021), que ratifica o 

protocolo de intenções 

firmado entre municípios 

brasileiros, com a finali-

dade de adquirir vacinas 

para combate à pande-

mia do coronavírus, me-

dicamentos, insumos e 

equipamentos na área da 

saúde.  

A Câmara de Guarulhos 

priorizou, no último ano, 

legislações de enfrenta-

mento à pandemia. No 

primeiro semestre, os ve-

readores aprovaram uma 

iniciativa com a finalidade 

de proteger o cronograma 

do sistema de vacinação: 

a Lei Municipal 7.931, de 

autoria do Vereador Welli-

ton Bezerra foi promulga-

da em 26 de julho de 

2021 (Substitutivo nº 01 

ao PL 418/2021) e esta-

beleceu multa para a prá-

tica de fraude à ordem de 

preferência na imuniza-

ção.  

A Lei 7.892, de 8 de mar-

ço de 2021 (PL nº 

1067/2020), da ex-

vereadora Genilda Ber-

nardes (in memoriam), 

criou em caráter de ex-

cepcionalidade o auxílio-

alimentação emergencial 

para cadastrados no Cad 

Único do Município de 

Guarulhos, como medida 

de emergência no comba-

te à fome e à insegurança 

alimentar durante a pan-

demia. O projeto foi veta-

do pelo prefeito, mas os 

vereadores derrubaram o 

veto. A legislação enfrenta 

Destaque para o Projeto 

de Lei 1.293/2021, do 

vereador Lucas Sanches 

(PP), que autoriza a utili-

zação de veículos de 

propriedade ou sob admi-

nistração de todos os 

órgãos do município, pa-

ra auxiliar na vacinação 

de pessoas com dificul-

dade de locomoção ou 

de mobilidade reduzida e 

a população em situação 

de vulnerabilidade social 

e econômica, a fim de 

possibilitar o maior raio 

de alcance na vacinação 

contra a COVID-19. Além 

disso, a Indicação 

1.281/21, de autoria da 

vereadora Janete Rocha 

Pietá, solicitou ao prefei-

to a criação de um Cen-

tro de Acolhimento Fisio-

terápico Pós-Covid-19 no 

município.  

Bruno Netto 

Bruno Netto 
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Guarulhos ganha nova legislação na 

área de proteção animal 
Câmara aprovou dois projetos sobre o assunto em 2021 

tempo e usam de suas 

próprias verbas para au-

xiliar os animais.” 

Carol Ribeiro também 

falou sobre a iniciativa: 

“Apresentamos o mesmo 

conteúdo e não podiam 

caminhar juntos dois pro-

jetos do mesmo assunto; 

eu acho que passou da 

hora de termos no calen-

dário oficial da cidade o 

dia do protetor; muitos 

deles doam as suas vi-

das pela causa animal." 

Já o outro projeto, de 

autoria do Executivo, 

sancionado em julho de 

2021, cria o Conselho 

Municipal de Proteção 

A Câmara Municipal de 

Guarulhos aprovou dois 

projetos na área de prote-

ção animal no último ano. 

Após sanção do prefeito, 

as duas proposituras se 

tornaram Lei e passaram 

a vigorar na cidade. A pri-

meira, de autoria das ve-

readoras Carol Ribeiro 

(PSDB) e Sandra Gileno 

(PATRIOTA), sancionada 

em setembro de 2021, 

institui o Dia do Protetor 

Animal, a ser comemora-

do em 10 de agosto. 

A data foi incluída no Ca-

lendário Oficial de Eventos 

do Município. A ideia geral 

é conscientizar a popula-

ção sobre a importância 

do protetor animal para a 

saúde pública e para a 

promoção dos diretos dos 

animais. 

Ao discursar sobre o pro-

jeto, as autoras destaca-

ram a necessidade de se 

valorizar os protetores de 

animais. Sandra Gileno 

afirmou: “Eu fiz esse pro-

jeto em homenagem aos 

protetores de animais, 

porque eu tenho uma 

grande admiração por 

eles, que ocupam seu 

Animal. Trata-se de um 

órgão colegiado, consulti-

vo e deliberativo, que tem 

por objetivo a formulação 

e a implantação de políti-

cas públicas relacionadas 

à fauna do Município de 

Guarulhos. 

Além disso, também 

compete ao Conselho 

incentivar programa de 

educação continuada de 

conscientização da popu-

lação sobre guarda res-

ponsável de animais do-

mésticos, estimular a rea-

lização de programas de 

adoção de animais e fo-

mentar campanhas para 

que eles sejam tratados 

com dignidade. 

O Compan é composto 

por dez conselheiros titu-

lares e seus respectivos 

suplentes, com mandato 

de dois anos, permitida 

uma recondução, sendo 

cinco representantes indi-

cados pelo Poder Executi-

vo. A sociedade civil é 

representada por inte-

grantes do Conselho Re-

gional de Medicina Veteri-

nária do Estado de São 

Paulo (CRMV-SP), de 

universidade instalada no 

município que dispõe de 

curso de medicina veteri-

nária, de entidade associ-

ativa de proteção animal e 

de protetor individual devi-

damente cadastrado junto 

à Prefeitura. 

Nico Rodrigues 
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Legislativo publica regulamentação da 

Escola do Parlamento 
Entre os objetivos está a criação de programas de ensino, cursos e palestras 

De acordo com a Regula-

mentação, foram estabe-

lecidos 14 objetivos para 

a atuação da EP, entre 

os quais destaque para: 

realizar estudos, pesqui-

sas, cursos e debates 

para o desenvolvimento e 

aplicação de políticas 

públicas no Município; 

ofertar aos parlamentares 

e aos munícipes subsí-

dios para a identificação 

da missão do Poder Le-

gislativo; desenvolver 

programas de ensino, 

cursos e palestras, objeti-

vando a formação e a 

qualificação de lideranças 

comunitárias e políticas; 

estimular a pesquisa téc-

nico, científica e acadê-

mica voltada à Câmara; 

integrar programas em 

esfera estadual ou fede-

O Legislativo regulamen-

tou em11 de janeiro a Es-

cola do Parlamento, por 

meio da publicação do Ato 

da Mesa 360. O objetivo 

da Escola, criada através 

da Resolução 452 de 

agosto de 2021 é contri-

buir para a formação dos 

talentos humanos da ad-

ministração, manutenção 

da memória, o aprimora-

mento e o fortalecimento 

do papel institucional do 

Poder Legislativo Munici-

pal. Sua atuação será 

pautada pelos princípios 

que regem a administra-

ção pública e será inspira-

da pelos valores da cola-

boração, da eficiência, da 

transparência, da plurali-

dade, da legalidade, da 

moralidade e da inclusão 

com equidade. 

ral, propiciando a partici-

pação de parlamentares, 

servidores e agentes po-

líticos em videoconferên-

cias e treinamentos à 

distância; promover cur-

sos de capacitação para 

elevar a qualidade e efici-

ência do quadro de cola-

boradores entre outros. 

Para colocar em funcio-

namento a EP, o Ato da 

Mesa estabelece a possi-

bilidade de celebração de 

acordo de parceria para 

pesquisa, desenvolvi-

mento e inovação, com 

plano de trabalho especí-

fico, aquisição de dados 

e revistas especializadas; 

desenvolver e articular 

programas de Pós-

Graduação, com cursos 

de especialização e de 

aperfeiçoamento; realizar 

Programa de Formação e 

Desenvolvimento Profissi-

onal de Agentes do Poder 

Legislativo e demais Ser-

vidores Públicos, com 

cursos de extensão e cur-

sos livres de curta dura-

ção, entre outros. A Esco-

la do Parlamento será 

dirigida por um Núcleo de 

Desenvolvimento Estrutu-

rante – NDE. 

O portal da Câmara Muni-

cipal de Guarulhos possui 

agora uma área dedicada 

à divulgação de materiais, 

documentos, notícias e 

informações da Escola do 

Parlamento. Ela pode ser 

acessada no endereço 

www.guarulhos.sp.leg.br/

institucional/escola-do-

parlamento. 

http://www.guarulhos.sp.leg.br/institucional/escola-do-parlamento
http://www.guarulhos.sp.leg.br/institucional/escola-do-parlamento
http://www.guarulhos.sp.leg.br/institucional/escola-do-parlamento
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Técnicos da Cetesb colhem amostras de água 

do Lago da Vila Galvão para análise 

ressaltou: “A cor é ape-

nas um dos parâmetros 

utilizados para a qualida-

de da água”.  Em análise 

anterior executada pela 

Sabesp - Companhia de 

Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo, foi 

constatado que o índice 

de oxigênio dissolvido na 

água do lago alcança o 

valor mínimo de 5 mili-

gramas por litro, reco-

mendado para a manu-

tenção da vida dos pei-

xes.  

O coordenador de proje-

tos estratégicos da Câ-

mara, Devanildo Damião, 

explicou que a Sabesp 

orientou a CTPP a bus-

car a análise da Cetesb 

para obter um diagnósti-

co mais preciso. “Essa 

análise vai trazer segu-

rança para a população 

com a confirmação de 

que o aspecto barrento 

da água é normal. Por 

outro lado, na possibilida-

de de haver algum parâ-

metro anormal, será ne-

cessária uma intervenção 

que, o quanto antes for 

efetuada, melhor será o 

para a sociedade”.  

Solicitação foi feita pelo grupo de meio ambiente das Câmaras Temáticas de Pesquisa e 

Proposições do Legislativo guarulhense 

Em 26 de janeiro, técnicos 

da Cetesb - Companhia 

Ambiental do Estado de 

São Paulo estiveram no 

Lago da Vila Galvão, co-

nhecido popularmente co-

mo Lago dos Patos, a fim 

de coletar amostras da 

água para análise de bal-

neabilidade. A solicitação 

foi feita pelo grupo de meio 

ambiente das Câmaras 

Temáticas de Pesquisa e 

Proposições (CTPP) do 

Legislativo guarulhense, 

coordenado por Alessan-

dra Ventura. O processo 

foi acompanhado por inte-

grantes da Secretaria Mu-

nicipal de Meio Ambiente.  

O Lago da Vila Galvão, 

que é um ponto turístico da 

cidade, tem apresentado 

água turva e barrenta. De 

acordo com Cláudio Ro-

berto Palombo, biólogo da 

Cetesb, a coloração é re-

sultado do caminho que a 

água percorre antes de 

chegar ao local. “Se a 

água passa por um ambi-

ente que tem muito materi-

al em suspensão e é des-

sa cor, ela traz com ela 

esse material e vai acumu-

lando.”. O biólogo ainda 

Nico Rodrigues 

Nico Rodrigues 

Nico Rodrigues 


