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Estudo aponta bueiros inteligentes como forma 

de mitigar alagamentos e enchentes 

métrico que monitora o 

nível de enchimento, emi-

tindo um alerta às equi-

pes de limpeza quando a 

capacidade do sistema é 

atingida. Existe também 

a possibilidade de aco-

plar um aplicativo no reci-

piente que é conectado 

ao serviço de meteorolo-

gia Clima Tempo, permi-

tindo o recebimento de 

alertas com 72h de ante-

cedência sobre possíveis 

volumes de chuva no 

município. 

Segundo dados apurados 

pela CTTP, Guarulhos 

produz mais de mil tone-

ladas de resíduos diaria-

mente e parte deste con-

tingente é jogado em ru-

as, praças entre outros. 

Com a redução dos cus-

tos dos sensores, algu-

mas cidades passaram a 

implantar os bueiros inte-

ligentes. É o caso de al-

guns municípios em Mi-

nas Gerais, Rio de Janei-

ro e Santa Catarina. A 

cidade de Atibaia (SP) 

começou a implantar e, 

agora, também a Capital. 

Na Câmara de Guaru-

lhos, há projetos que 

abordam o tema. 

Estudo realizado recente-

mente pela Câmara Te-

mática de Pesquisas e 

Proposições (CTPP) do 

Legislativo revela a impor-

tância da utilização de 

bueiros inteligentes para 

evitar enchentes e alaga-

mentos na cidade de Gua-

rulhos. Isso porque o estu-

do da CTTP mostra que 

as embalagens são fre-

quentemente encontradas 

nas ruas, parques, rios e 

praias, poluindo o ambien-

te, entupindo bueiros, pro-

vocando enchentes, favo-

recendo a proliferação de 

doenças, ameaçando a 

vida de pessoas, animais 

e a biodiversidade por 

permanecer por centenas 

de anos até ser decom-

posta. 

Os bueiros inteligentes 

evitariam que esse materi-

al entupisse os locais de 

escoamento das águas 

das chuvas, além de im-

pedir que fossem levados 

aos córregos e rios. Trata-

se de um cesto coletor 

que se incorpora aos buei-

ros tradicionais, o mesmo 

impede a passagem de 

resíduos até a tubulação, 

além de um sensor volu-

Estudo foi realizado pela Câmara Temática de Pesquisas e Proposições 
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Nos últimos cinco anos, a 

Prefeitura de Guarulhos 

em parceria com a Sa-

besp, investiu mais de 

150 milhões em esgota-

mento sanitário, incluindo 

os investimentos para ga-

rantir o abastecimento de 

água em toda a cidade, de 

acordo com o relatório da 

CTTP, disponível no site 

da Câmara. 
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Vera Jursys 

Tema foi pauta de reunião com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos 

Comissão discute sobre centro integrado para 

atendimento de criança vítima de violência 

gundo ela, os municípios 

que aderirem ao progra-

ma receberão um docu-

mento norteador, mos-

trando o passo a passo 

para implantar o centro 

integrado; um software, 

que permite a equipe 

acompanhar e atender as 

crianças; capacitação da 

equipe; projeto de plan-

tas arquitetônicas, caso o 

município queira constru-

ir o centro; projeto de 

equipagem e manual de 

escuta especializada.  

“Ficamos felizes em sa-

ber que somos o primeiro 

grupo do Legislativo bra-

sileiro a procurar o Minis-

tério para ter informações 

sobre esse centro inte-

grado. A percepção que 

tivemos sobre essa con-

A Comissão de Defesa 

dos Direitos da Criança, 

do Adolescente e da Ju-

ventude da Câmara de 

Guarulhos reuniu-se com 

o Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Hu-

manos em 1º de julho para 

buscar informações sobre 

centros integrados de 

atendimento à criança víti-

ma de violência. Welliton 

Bezerra (PRTB) e Carlinda 

Tinôco (Republicanos) 

participaram da reunião, 

que foi realizada de ma-

neira virtual.  

A diretora de Enfrenta-

mento de Violações aos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente explicou que 

o Ministério possui uma 

metodologia de instalação 

do centro integrado. Se-

versa foi muito boa por-

que a possibilidade da 

criação desse centro aqui 

no município é real. En-

tão, agora, nossa função 

é provocar o Executivo e 

conversar com toda a 

rede de proteção, Judici-

ário, Ministério Público e 

ficar na torcida para que 

isso aconteça aqui em 

Guarulhos”, afirmou o 

vereador Welliton Bezer-

ra, presidente da Comis-

são da Criança.   

O parlamentar destacou 

ainda que a Comissão irá 

marcar uma reunião com o 

secretário de Desenvolvi-

mento e Assistência Soci-

al, Pasta responsável para 

a implantação de um equi-

pamento como o centro 

integrado, para discutir o 

assunto.   

A Câmara Temática de 

Pesquisa e Proposições 

(CTPP) de Serviços Públi-

cos da Câmara de Guaru-

lhos fez um estudo sobre 

a utilização do gás natural 

veicular (GNV) no trans-

porte público, com base 

em evento realizado com 

representantes da Com-

gás (Companhia de Gás 

de São Paulo). 

A pesquisa da CTPP, 

disponível no site da Câ-

mara, traz informações 

sobre a distribuição ener-

gética no estado de São 

CTPP realiza estudo sobre gás natural veicular 

Paulo, as perspectivas da 

produção de gás, os be-

nefícios de utilizar o 

GNV, a economia que o 

uso do gás pode trazer, 

os desafios do transporte 

urbano, entre outras 

questões que englobam 

o tema.  

Um dos desdobramentos 

do estudo é que a CTPP 

pretende fazer uma análi-

se da legislação relaciona-

da com a substituição da 

frota de ônibus da cidade. 

A Comgás ainda deve en-

viar mais estudos sobre o 

assunto para a CTPP. 
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Descarte de material atende a requisitos de temporalidade de documentos públicos 

Câmara doa mais de 2 toneladas de papel para 

cooperativa de reciclagem 

cumentos. Só depois 

disso, eles foram elimina-

dos”.   

Membro da Comissão de 

Avaliação de Documen-

tos, a agente de adminis-

tração Marcia Renesto 

destacou que a Câmara 

de Guarulhos é parceira 

do Arquivo Público do 

Estado de São Paulo. 

Em conjunto com outras 

dez Câmaras Municipais, 

o Legislativo guarulhense 

participou da elaboração 

da tabela que define pa-

râmetros em relação à 

temporalidade de docu-

mentos, cujos resultados 

estão catalogados em 

um livro publicado em 

2018. “Por se tratar de 

documentos públicos, é 

necessário providenciar 

a fragmentação antes de 

ser dado destino a eles. 

São ofícios, memorandos 

e guias de remessa, que 

foram feitos e já tiveram 

um fim, não sendo mais 

necessário permanece-

rem no arquivo”.  

Após a realização desse 

trabalho, a Câmara estu-

da a viabilidade de iniciar 

o processo de digitaliza-

No início de julho, a Co-

missão de Avaliação de 

Documentos da Câmara 

de Guarulhos acompa-

nhou o trabalho de frag-

mentação da massa acu-

mulada do arquivo do Le-

gislativo Municipal, que 

gerou 2,4 toneladas de 

papel, distribuídas em 80 

sacos. O material descar-

tado atende aos parâme-

tros da tabela de tempora-

lidade do Arquivo Público 

do Estado de São Paulo.  

A diretora executiva de 

Gabinete, Rosana Luzia 

da Silva, explicou que o 

arquivo vai acumulando 

material ao longo dos 

anos, o que demanda o 

estabelecimento de um 

procedimento padrão para 

definir o que será mantido 

e o que poderá ser descar-

tado. “A tabela de tempo-

ralidade determina quanto 

tempo um documento pre-

cisa permanecer no arqui-

vo. A massa acumulada é 

composta por documentos 

com um curto período de 

validade. Fizemos uma 

portaria de divulgação 

desse material e aguarda-

mos para saber se alguém 

teria interesse nesses do-

ção de documentos do 

Legislativo. “Com essa 

ação, nós ganhamos es-

paço, economia e ainda 

podemos doar esse ma-

terial para reciclagem. 

Tendo eliminado o que 

não é necessário guar-

dar, vamos partir para o 

processo de digitalização 

de todos os documentos 

que precisam ser preser-

vados. Com isso, será 

possível fazer a consulta 

pelo computador, como já 

é feito no Arquivo do Es-

tado”, disse Rosana.  

Em 06 de julho, a MB 

Consórcio Limpa Guaru-

lhos retirou as mais de 

duas toneladas de papel, 

que foram transportadas 

até a CDR Pedreira para 

a pesagem e, na sequên-

cia, foram levadas à Coo-

perativa da Vila Galvão 

(Rua Ipiranga, n.º 517).  

A presidente do Grupo 

de Trabalho Reciclação, 

Adriana Borgo, acompa-

nhou o processo de reti-

rada do material e falou 

sobre a importância de 

ações de responsabilida-

de socioambiental. “A 

Câmara tem esse Grupo 

de Trabalho desde 2013, 

tendo se tornado perma-

nente em 2014. O nosso 

objetivo principal é ga-

rantir a destinação ambi-

entalmente correta dos 

resíduos recicláveis ge-

rados na instituição. Por 

ser um órgão público, o 

Legislativo tem a obriga-

ção de dar esse exemplo 

e de incentivar a socie-

dade na gestão correta 

dos resíduos”.   

Nico Rodrigues 
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Ideia é fazer um acompanhamento da saúde dos funcionários 

Câmara de Guarulhos oferece exames médicos 

para servidores 

poderão fornecer uma 

base da saúde dos servi-

dores. “Os exames reali-

zados hoje, na verdade, 

são parte de um planeja-

mento para fazer um pe-

riódico dos servidores e 

para adequação a nor-

mas que estão sendo 

colocadas aqui, como o 

eSocial e o prontuário 

eletrônico”, disse. O téc-

nico de enfermagem des-

tacou a importância de os 

funcionários terem maior 

acesso ao serviço médico 

da Câmara, de forma 

preventiva. 

A Câmara de Guarulhos 

está oferecendo exames 

de sangue e eletrocardio-

grama para seus servido-

res. Os primeiros foram 

realizados em 12 de julho 

por uma empresa que efe-

tuou a coleta na sede do 

Legislativo. A ideia é que o 

setor de Ambulatório Médi-

co faça um acompanha-

mento da saúde dos funci-

onários por meio de exa-

mes periódicos. 

Luiz Carlos Lima, técnico 

de enfermagem da Câma-

ra, afirmou que os exames 

A assessora legislativa 

Roberta Rebequi fez os 

exames e avaliou positi-

vamente a iniciativa da 

Câmara. “Se todos os 

ambientes de trabalho 

tivessem essa oportunida-

de, a gente poderia des-

cobrir doenças com ante-

cedência e se prevenir de 

problemas de saúde”, 

ressaltou. 

Vera Jursys 

Câmara inicia processo de instalação de energia solar  

“Hoje, nós concluímos a 

instalação das estruturas. 

A montagem dos módu-

los deve ser iniciada da-

qui a uma semana, e a 

conclusão está prevista 

para o final de agosto, 

quando a Câmara já vai 

produzir sua própria 

energia”, informou o dire-

tor da Rad Energy. “Se a 

Câmara não utilizar toda 

a energia gerada ao lon-

go do dia, ela vai para a 

concessionária de ener-

gia elétrica e vira crédi-

tos”, acrescentou. 

Foi iniciado em 14 de julho 

o processo de instalação 

dos painéis de energia 

solar na Câmara de Gua-

rulhos. O engenheiro Pe-

dro Gomes, diretor da em-

presa Rad Energy, que foi 

a vencedora do processo 

de licitação, explicou que 

o contrato firmado com o 

Legislativo engloba a ins-

talação de 616 painéis 

solares de 450 watts, com 

250 quilowatts de inversor, 

suficientes para suprir a 

demanda atual de energia 

da Câmara.   

Segundo João Viseu, 

diretor de Assuntos Admi-

nistrativos do Legislativo, 

a conta mensal de ener-

gia da Casa durante o 

verão, quando se intensi-

fica o uso do ar-

condicionado, fica em 

torno de R$ 50 mil men-

sais. “Com a implantação 

da energia fotovoltaica, o 

esperado é que essa con-

ta caia praticamente para 

zero, ou seja, uma econo-

mia anual muito grande 

para os cofres públicos”. 

Divulgação 
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Parlamentar é recordista de votos no Legislativo Municipal 

Ex-vereador Waldomiro Ramos concede 

entrevista à TV Câmara 

por elaborar a primeira 

Lei Orgânica do Municí-

pio, promulgada em 5 de 

abril de 1990 e vigente 

até hoje. “Tenho deze-

nas de projetos que fo-

ram sancionados pelo 

prefeito e se tornaram 

leis, apesar de os verea-

dores terem muitas limi-

tações em apresentar 

proposituras, porque não 

é permitido a eles, por 

exemplo, apresentar ne-

nhum projeto que reduza 

a receita ou aumente a 

despesa”.   

Entre as propostas de 

sua autoria que entraram 

em vigor na cidade, Ra-

O ex-vereador Waldomiro 

Ramos esteve na sede do 

Legislativo guarulhense 

para participar do progra-

ma Memória do Legislati-

vo, que será exibido pela 

TV Câmara no mês de 

agosto. Ramos, que atuou 

no Legislativo Municipal 

entre 1982 e 2004, é o 

recordista de votos entre 

os vereadores da cidade, 

tendo recebido 14.462 

votos em 1996.  

Durante a entrevista, o 

parlamentar falou sobre 

sua atuação como legisla-

dor. Entre 1989 e 1990, 

presidiu a Câmara Consti-

tuinte, que foi responsável 

mos destacou a isenção 

de IPTU para aposenta-

dos e pensionistas que 

recebiam até três salários 

mínimos. “Sabemos que 

essa população quer um 

aumento do seu benefí-

cio, mas, como vereador, 

eu não poderia propor 

nada disso, porque de-

Nico Rodrigues 

pende da Câmara Federal 

e do Governo Federal. 

Então, pensei: se não pos-

so propor nenhum aumen-

to de benefício, posso re-

duzir a sua despesa, e 

comecei pelo IPTU. Hoje, 

mais de 40 mil contribuin-

tes em Guarulhos se be-

neficiam dessa lei.” 

Guarulhos terá prontuário digital de pacientes 

O prontuário deve facili-

tar o acesso aos dados 

de saúde do paciente, 

tais como histórico de 

doença familiar, descri-

ção de alergias, emissão 

de atestados, resultado 

de exames, prescrição 

de medicamentos, doen-

ças crônicas, posologias 

de remédios, testes labo-

ratoriais, prescrição de 

métodos terapêuticos e 

relatórios de imagem.  

O projeto 1290/2021, da 

vereadora Márcia Tas-

chetti (PP), virou lei muni-

cipal no último dia 8 de 

junho e entrará em vigor 

180 dias após sua publica-

ção no Diário Oficial do 

Município.   Ele cria o 

Prontuário Eletrônico do 

Paciente (PEP) , ferra-

menta que permitirá aos 

médicos oferecer informa-

ções em tempo real e de 

forma interligada.  

Os benefícios de manter 

as informações do paci-

ente em arquivo eletrôni-

co são diversos, entre 

eles: qualificação dos 

dados; diminuição do 

tempo de registro nas 

consultas médicas; redu-

ção do extravio de fichas; 

prescrições legíveis e 

compartilhamento simul-

tâneo da evolução do 

tratamento com todos os 

profissionais de saúde.  

O PEP poderá ser implan-

tado na Rede Municipal 

de Saúde a partir de de-

zembro deste ano. Os 

registros serão identifica-

dos pelo número do Siste-

ma Único de Saúde ou 

pelo Cadastro de Pessoas 

Físicas. O cadastramento 

e o acesso aos sistemas 

preservarão o sigilo, a 

identidade e a autenticida-

de das informações dos 

pacientes.  
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Ela relembrou sua luta pelos direitos das pessoas com deficiência 

Ex-vereadora Silvana Mesquita visita sede do 

Legislativo guarulhense 

de idade, a ex-vereadora 

contraiu poliomielite e, 

por isso, possui mobilida-

de reduzida e faz uso de 

cadeiras de rodas. 

Durante o curso de Psi-

cologia, aprofundou seus 

estudos sobre acessibili-

dade para pessoas com 

deficiência e concluiu que 

a cidade de Guarulhos 

não estava preparada 

para a realidade e as 

necessidades dessas 

pessoas. Silvana partici-

pou de diversas ações 

nesse segmento, sendo 

uma das fundadoras da 

A ex-vereadora Silvana 

Mesquita esteve na sede 

da Câmara de Guarulhos 

para participar do progra-

ma Memória do Legislati-

vo. Ela foi eleita para qua-

tro mandatos consecuti-

vos, nos anos de 1996, 

2000, 2004 e 2008. Nas 

eleições de 2008, foi a 

mulher mais votada e ficou 

na 4ª colocação geral, 

com 5.841 votos. 

Antes de ser vereadora, 

ela já estava inserida no 

meio político e na luta em 

defesa das pessoas com 

deficiência. Aos 8 meses 

Associação pelo Direitos 

da Pessoa Deficiente 

(ADPD), criada em 1986. 

Como vereadora, mante-

ve a luta pelos direitos 

das pessoas com defici-

ência e conseguiu apro-

var alguns projetos rele-

vantes para a causa. Entre 

eles, Silvana Mesquita 

destacou a criação do Es-

tatuto da Pessoa com De-

ficiência e o projeto sobre 

disponibilização de ônibus 

adaptados no município. 

Bruno Netto 

Guarulhos celebra Dia da Mulher Negra em 25 de julho 

gem à líder quilombola, 

que representa um sím-

bolo na luta contra o ra-

cismo. Revolucionária, 

ela comandou o quilom-

bo do Quariterê por duas 

décadas, no atual Estado 

do Mato Grosso, e lutou 

para inverter a estrutura 

sociopolítica do Brasil 

Colônia.  

De acordo com dados do 

Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas 

(Ipea), publicados em 

No dia 25 de julho, Guaru-

lhos celebra o Dia de Te-

reza de Benguela e da 

Mulher Negra. De iniciativa 

do vereador Edmilson 

Souza (PSOL), a data foi 

incluída no calendário ofi-

cial da cidade a partir da 

aprovação do Substitutivo 

nº 1 ao PL 909/2021, no 

Legislativo, sancionada 

pelo prefeito Guti por meio 

da Lei 7995/2022.   

Desde 2014, o Brasil cele-

bra essa data em homena-

parceria com a Secretaria 

de Políticas para as Mu-

lheres (SPM) e Secretaria 

de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial 

(SEPPIR), ambas da Pre-

sidência da República, 

em 2009 as mulheres 

negras respondiam por 

cerca de um quarto da 

população brasileira. 

Eram quase 50 milhões 

de mulheres em uma po-

pulação total de 191,7 

milhões de brasileiras. A 

categoria “negra” na pes-

quisa foi considerada a 

partir da soma das catego-

rias preta e parda, assim 

coletadas pelo IBGE. O 

Dossiê Mulheres Negras: 

retrato das condições de 

vida das mulheres negras 

no Brasil é uma contribui-

ção da ONU Mulheres pa-

ra a criação de políticas 

públicas conforme a reali-

dade brasileira. O docu-

mento completo está dis-

ponível para download no 

site da Câmara Municipal 

de Guarulhos. 
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Audiência pública sobre o programa Família Acolhedora foi tema do encontro 

Comissão da Criança realizou reunião 

extraordinária em 18 de julho 

O evento está agendado 

para o dia 4 de agosto, 

no plenário do Legislati-

vo, às 9h30. A audiência, 

que será aberta ao públi-

co, contará com a partici-

pação de representantes 

da Secretaria de Desen-

volvimento e Assistência 

Social da Prefeitura de 

Guarulhos e também do 

Instituto Forte, que são 

responsáveis pelo pro-

grama na cidade.   

A Comissão de Defesa 

dos Direitos da Criança, 

do Adolescente e da Ju-

ventude da Câmara de 

Guarulhos realizou uma 

reunião extraordinária em 

18 de julho. Durante o 

encontro, Welliton Bezerra 

(PRTB) e Carlinda Tinôco 

(Republicanos) discutiram 

detalhes de uma audiên-

cia pública que a Comis-

são fará sobre o programa 

Família Acolhedora.  

A ideia da Comissão é 

trazer informações sobre 

o programa Família Aco-

lhedora. A iniciativa, pre-

vista no ECA, visa pro-

porcionar acolhimento pro-

visório para crianças e 

adolescentes afastados de 

seu convívio familiar por 

meio de medida protetiva.  

Nico Rodrigues 

Câmara Temática da Saúde visita instalações da Furp 

Desde 20 de julho passa-

do, a Fundação passou a 

ser vinculada à Secreta-

ria de Ciência, Pesquisa 

e Desenvolvimento em 

Saúde.  

Na opinião de Ricardo 

Silva, gerente industrial e 

farmacêutico responsável 

da entidade, esta mudan-

ça de Secretaria traz bo-

as perspectivas para a 

Furp: “Agora vamos parti-

cipar do rol de institui-

ções de pesquisas que 

trabalham com inovação 

e desenvolvimento de 

novos medicamentos 

sempre voltadas para o 

atendimento da assistên-

A equipe da Câmara Te-

mática de Pesquisas e 

Proposições (CTPP) da 

área de Saúde da Câmara 

de Guarulhos visitou no 

dia 28 de julho as instala-

ções do laboratório de 

Guarulhos da Fundação 

para o Remédio Popular-

Furp. A Furp atualmente é 

vinculada à Secretaria de 

Estado de Ciência, Pes-

quisa e Desenvolvimento 

em Saúde e dedica-se 

basicamente à elabora-

ção, produção e distribui-

ção de medicamentos aos 

órgãos públicos. A outra 

unidade da fundação fica 

no município de Américo 

Brasiliense.  

cia farmacêutica básica 

do SUS, o que é nossa 

missão”, salientou.  

Segundo Devanildo Da-

mião, coordenador de 

projetos estratégicos do 

Legislativo, a equipe bus-

cou subsídios para que os 

vereadores possam pro-

por políticas públicas enfa-

tizando a questão do re-

médio popular em Guaru-

lhos.  

Vera Jursys 


