Profª Cris do Barreto fará
ação de combate ao mosquito
da dengue
A vereadora Cristiane Araújo Pedro (PSD), a Profª Cris do
Barreto, fará uma ação de combate ao mosquito da dengue na
próxima sexta-feira (22/2), às 17h, no Pro-Polo, área central
de Arujá (Avenida João Manoel, próximo à Rodoviária). A
parlamentar distribuirá 10 mil sementes de crotalária, uma
planta cuja flor atrai a libélula, um predador natural do
mosquito Aedes Aegypti.

Vereadora Profª Cris do Barreto defende plantio de crotalária
como medida alternativa para combater a dengue

Cris do Barreto é autora da Lei Municipal nº 2893/17, que
incentiva o cultivo de crotalária e da citronela – outro
conhecido repelente natural dos insetos – como medida
alternativa de combate ao mosquito transmissor de doenças como
a dengue, a chikungunya, zika e febre amarela.

Levantamento

do Ministério da Saúde aponta que Arujá está entre as cidades
com maior risco
de surto de dengue no Estado de São Paulo. O município recebeu
bandeira
vermelha pois foi identificado um índice de 6,2 imóveis com
infestação de
larvas a cada 100. “Por isso, esta ação se torna ainda mais
relevante. Cada um
deve fazer a sua parte”, salientou a parlamentar.

Libélula

A crotalária é uma leguminosa muito comum na região Nordeste,
cujas flores possuem substâncias naturais que atraem a
libélula, um predador do Aedes Aegypti e de suas larvas. Em
várias cidades do País, já há experiências de plantio como
forma de reduzir a incidência do mosquito e, consequentemente,
da doença.
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Prefeitura
apresentará
relatório financeiro do 3º
Quadrimestre
de
2018
em
audiência pública
A
Secretaria de Finanças apresentará o relatório de receitas e
despesas do município
de Arujá referente ao 3º quadrimestre de 2018 em audiência
pública a ser
realizada na próxima terça-feira (26/2), a partir das 10h, no
Salão Nobre
Francisco Rodrigues de Ávila, na Câmara de Arujá (Rua
Rodrigues Alves, 51, Centro).
O novo gestor da pasta, Caio Cesar Vieira de Araújo, deverá
participar.

A
realização da reunião
estabelecido na Lei de

pública

obedece

a

dispositivo

Responsabilidade Fiscal (Lei Federal nº 101/2000).

A prestação de contas é gravada e o áudio disponibilizado para
consulta no site do Legislativo no link Transparência.
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Legislativo
suspenderá
expediente
na
segunda
e
terça-feira de Carnaval
A Câmara de Arujá suspenderá o expediente nos dias 4 e 5 de
março – segunda e terça-feira de Carnaval. O ponto facultativo
foi estabelecido por meio do Ato da Mesa nº 616/19. O
atendimento ao público será retomado na Quarta-feira de Cinzas
– dia 6/3 – a partir das 13h.

O
Calendário de Feriados e Pontos Facultativos de 2019 está
disponível para
consulta. Basta acessar o site da Câmara e clicar no link
Transparência/Feriados e Pontos Facultativos.

Câmara Municipal de Arujá

Assessoria de Comunicação

www.camaraaruja.sp.gov.br

imprensa.camaraaruja@gmail.com

silmara@camaraaruja.sp.gov.br

(11) 4652-7015

Publicado em 19/02/2019

Texto: Silmara Helena

Fotos: Imprensa/CMA

Ana Poli critica notificações
para adequação de calçadas
emitidas pela Prefeitura
Durante a Sessão
Ordinária de 13/02, a vereadora Ana Cristina Poli (PR)
criticou o governo
municipal por notificar moradores dos bairros Jardim São
Jorge, Vertentes,
Parque Jacarandás e Chácaras Copaco a adequar calçadas e
passeio público sob
pena de aplicação de multa. De acordo com a parlamentar,
cuidados básicos com o
viário, tais como a instalação de guias, sarjetas e
pavimentação deveriam
preceder a exigência. No entanto, segundo ela apurou, muitas
das vias desses
bairros não dispõem de tal infraestrutura.

Ana Poli (PR) está questionando ação de fiscalização da
Prefeitura sobre moradores de áreas rurais de Arujá

Para comprovar a
situação, a vereadora exibiu nos televisores do Plenário
imagens de vias sem
pavimentação, com guias e sarjetas danificadas ou com o
asfalto em estado
precário e anunciou: “Vou protocolar requerimento no qual
solicitarei a suspensão
imediata dessas notificações. Espero que a Prefeitura se
sensibilize e aja com
justiça neste caso”.

Ainda de acordo com Ana Poli, que disse ter tido acesso a
alguns dos documentos emitidos pelo Executivo, o prazo para
adequação do passeio público pelos
estenderia até o final de março.
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Câmara aprova projetos de
IPTU Verde e ampliação de
isenção tributária a idosos
Dois projetos de autoria da vereadora Cristiane Araújo Pedro
(PSD), a Profª Cris do Barreto, foram aprovados em 2ª
discussão e votação durante a Sessão Ordinária de 13/2 – ambos
relacionados à cobrança de tributos. O primeiro deles (nº
144/18) cria o IPTU Verde, que prevê a concessão de desconto
no Imposto Predial e Territorial Urbano pelo uso de
tecnologias sustentáveis; o segundo (nº 5/18) – sendo um

projeto de lei complementar – amplia a faixa de isenção de
IPTU para idosos, aposentados ou pensionistas. Ambos os
projetos seguem, agora, para sanção do prefeito José Luiz
Monteiro (MDB).

De acordo com a
Profª Cris do Barreto, o objetivo do projeto de IPTU Verde é
fomentar medidas
que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente mediante a
concessão de
descontos tributários como incentivo à população.

A proposta, em síntese, estabelece critérios para a concessão
de descontos de 3% a 5% no IPTU de acordo com a ação ambiental
adotada pelo proprietário do imóvel, dentre as quais,
instalação de sistema de captação e reuso de água pluvial,
sistemas de aquecimento solar e material sustentável de
construção. O artigo 2º do PL nº 144/18 autoriza o Poder
Executivo “a conceder desconto no valor do IPTU” de acordo com
os parâmetros estabelecidos.

“Acredito que
esta ação irá melhorar a qualidade de vida dos nossos
munícipes e a
revitalização ambiental municipal”, defendeu a Profª Cris do
Barreto.

Isenção

O PLC nº 5/2018
altera dispositivos do Código
aumentando as metragens

Tributário

do

município

dos imóveis delimitadas pelo inciso III do artigo 254 da Lei
Complementar n°
7/2007. Na prática, o dispositivo amplia a isenção de
pagamento do IPTU para
idosos, aposentados ou pensionistas que recebam até dois
salários mínimos,
sejam proprietários de um único imóvel com área de edificação
iguais ou
inferiores a 100 metros quadrados e 300 metros quadrados de
terreno. Ainda são
critérios para concessão do benefício: renda familiar que não
ultrapasse três
salários mínimos e que o imóvel seja utilizado exclusivamente
para moradia.

“Nesse momento de crise, é importante que o poder público
tenha um olhar sensível para as dificuldades financeiras dos
pensionistas e aposentados para equilibrar suas contas”,
avaliou a autora da propositura.
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Legislativo
investe
na
formação
de
servidores
públicos
A
Câmara de Arujá está investindo na capacitação do seu quadro
de funcionários.
Entre os dias 11, 12 e 14/2, os servidores participaram de um
curso sobre
Redação Oficial. O programa de aulas incluía, entre outros
tópicos, conceitos
sobre como escrever melhor e de forma simples, uma análise do
Manual da
Presidência da República, técnicas de interpretação de textos,
além de dicas
gramaticais.

Na

próxima

fase

de

formação,

os

servidores

terão

a

oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a
Neurolinguística. As aulas versarão sobre como o cérebro
processa dados, mudanças de comportamento, melhoria da
comunicação interpessoal, gerenciamento de conflitos e
formulação de objetivos e estratégias eficazes.

O curso será ministrado no Salão Nobre Francisco Rodrigues de
Ávila na Câmara Municipal de Arujá.

Investimento

O curso está sob responsabilidade da EB Assessoria Pedagógica
e Profissional contratada pelo Legislativo em 2018, após
vencer processo licitatório. O contrato nº 51/2018 tem
vigência de um ano, encerrando-se em dezembro de 2019.
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Câmara
sedia
audiência
pública da Secretaria de
Saúde na quinta-feira (21/2)
A
Secretaria de Saúde fará audiência pública de prestação de
contas nesta
quinta-feira (21/2), a partir das 9h, no Salão Nobre Francisco
Rodrigues de
Ávila, na Câmara Municipal de Arujá (Rua Rodrigues Alves, 51).
O objetivo é
apresentar o balanço dos serviços prestados no âmbito da saúde
pública do
Município durante o 3º quadrimestre de 2018.

A realização da audiência cumpre determinações contidas no
artigo 12 da Lei Federal nº 8689/93 e no artigo 9º do Decreto
Federal nº 1651/95, que trata do Sistema Nacional de Auditoria
do Sistema Único de Saúde (SUS), e obrigam os gestores do SUS
em cada nível de governo a apresentarem trimestralmente os
relatórios de atendimento nos respectivos órgãos legislativos.

A secretária de Saúde Carmen Pellegrino (ao Centro na foto
principal) deverá participar.

Consulta

Todas
as reuniões são gravadas e o áudio fica disponível para
posterior consulta no site
oficial do Legislativo (www.camaraaruja.sp.gov.br) na aba de
Transparência.
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Resumo da Sessão: Promotoria
e Judiciário viram alvos do
Legislativo
Indignados
com a situação das escolas públicas de Arujá, os vereadores
voltaram suas
críticas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário durante a
Sessão Ordinária
de 13/2. Eles acusam os órgãos de inércia e morosidade diante
dos sérios
problemas de infraestrutura e manutenção encontrados nas
unidades e quem vem
prejudicando dezenas de alunos neste início de ano letivo.

O mais enfático foi o vereador Sebastião Vieira de Lira
(PSDC), o Paraíba Car. “Há crianças fora das creches, há um
sucateamento das escolas e o Ministério Público continua
omisso”, acusou. O vereador Rogério Gonçalves Pereira (PSD),
Rogério da Padaria, presidente da Comissão de Educação em
2018, lembrou a entrega ao MP de um relatório técnico das
vistorias feitas pelos parlamentares nas escolas. O documento
apontava a deficiência dos prédios e a necessidade de
reformas. “Mas até agora nada foi feito”, lamentou. Ofício
assinado pelo vereador Luiz Fernando Alves de Almeida (PSDB)
foi enviado à Promotoria pedindo informações sobre as
providências tomadas até o momento.

Rogério da Padaria lembrou de entrega de relatório ao MP

Ainda no âmbito do debate sobre Educação, o Plenário aprovou o
requerimento nº 1819/2019 de autoria do vereador Renato Bispo
Caroba (PT) de convocação da secretária de Educação Priscila
Sidorco. Ela será inquerida sobre a conturbada retomada das
aulas em Arujá e as irregularidades identificadas pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) no edital
que permitiria a gestão compartilhada das creches e acabou
cancelado.

Renato Caroba (PT) foi o autor do requerimento convocando a
secretária de Educação a dar explicações

Proposituras

Na
Sessão

ainda

foram

apresentadas

51

indicações

e

20

requerimentos. Caroba foi o
que mais apresentou indicações à Prefeitura – 20 no total.
Dessas, nove
referiram-se a pedidos de limpeza em encostas e muros de
contenção em bairros
como Parque Rodrigo Barreto e Jardins Via Dutra, Real e Santo
Antônio.

Ordem do Dia

Paulinho Maiolino (PSB) alterou projeto que garante
atendimento preferencial a doadores de medula óssea

Foram aprovados em 2ª discussão e votação, dois projetos
relacionados a cobrança de tributos, ambos de autoria da
vereadora Cristiane Araújo Pedro (PSD), a Profª Cris do
Barreto. O primeiro, de número 144/18, cria o IPTU Verde; o
segundo – nº 5/18 – altera o inciso II do artigo nº 254 Código
Tributário do Município (Lei Complementar nº 07/2007) e amplia
a isenção de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) para idosos, aposentados ou pensionistas que recebam
até dois salários mínimos, seja proprietário de um único
imóvel com área de edificação iguais ou inferiores a 100
metros quadrados e 300 metros quadrados de terreno, cuja renda
familiar não ultrapasse três salários mínimos e seja utilizado

exclusivamente para moradia própria. Ambos serão encaminhados
à sanção do prefeito.

O Plenário também aprovou em 1ª discussão e votação, os
projetos de Lei nº 138/18, de autoria do Executivo, que altera
as regras para regulamentação do estacionamento rotativo e as
respectivas emendas; o de número 124/18, que dispõe sobre
atendimento preferencial para doadores de medula óssea, de
iniciativa do vereador Paulo Henrique Maiolino (PSB), Paulinho
Maiolino, e o apresentado pela Mesa Diretora 2018, que altera
dispositivos da Lei Municipal nº 2866/16.
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Secretária de Educação é
convocada
a
prestar
esclarecimentos na Câmara
O Plenário da Câmara de Arujá aprovou durante a Sessão
Ordinária de 13/02 a convocação da Secretária de Educação
Priscila Sidorco. A gestora deverá prestar esclarecimentos a
respeito das providências da pasta quanto à manutenção de
unidades escolares, bem como o impacto do cancelamento do
processo de gestão compartilhada das creches municipais da
cidade. O requerimento (nº 1819/19) é de autoria do vereador
Renato Bispo Caroba (PT).

“A única coisa
que a secretária fez do ano passado até agora foi esperar a
volta às aulas, e
nada de manutenção”, acusou Caroba. “Também houve o erro
grotesco do prefeito e
da secretária com relação à ilegalidade do edital para
implantação do sistema
de gestão compartilhada de creches que precisa ser discutido”,
disse o
parlamentar.

Cristiane Araújo
Pedro (PSD), a Profª Cris do Barreto, por sua vez, saiu em

defesa da titular da
pasta de Educação. “Fui informada de que tudo que é solicitado
pela Educação

[manutenção e reformas]
é repassado às Secretarias de Serviços e de Obras, onde nada
avança”, disse. Segundo a vereadora, ela teve acesso a uma
lista de pedidos protocolados pela Educação desde 3 de março
de 2018 que não foram atendidos pela Secretaria de Obras, cujo
titular é o veterano Ciro Dói.

“Infelizmente a
Educação não tem profissionais próprios para trabalhar nas
manutenções
escolares”, ponderou Profª Cris do Barreto, que acrescentou
que o prefeito José
Luiz Monteiro, diante do problema, comprometeu-se com ela a

reservar uma equipe
específica para as manutenções demandadas pela Educação.

Em vista desta
situação, a vereadora propôs verbalmente que fossem convidados
os titulares das
pastas de Obras, Serviços, Jurídico e Finanças para prestar
esclarecimentos
juntamente à secretária de Educação. A data para realização da
sabatina ainda
não foi definida.
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Vereadores acusam omissão do
MP sobre estado de abandono
de creches e escolas de Arujá
Na visão de parte
dos parlamentares da Câmara de Arujá, o Ministério Público de
São Paulo (MP-SP)
tem sido omisso na cobrança por ações efetivas contra o
sucateamento de escolas
e creches municipais.

Em Tribuna,
durante a Sessão Ordinária de 13/02, o vereador Sebastião
Vieira de Lira
(PSDC), o Paraíba Car, apontou a inércia
do órgão como uma das causas para a impunidade e agravamento
da crise no setor.

De acordo com o
parlamentar, diversos inquéritos civis já foram abertos sem
que, contudo,
qualquer medida efetiva fosse adotada. “Temos firmados TACs
[Termos de Ajuste
de Conduta] que não são cumpridos pela municipalidade.
Crianças fora de
creches, uma grande demanda por um serviço que é um direito

constitucional, mas
nada é feito pela Prefeitura e o Judiciário segue em
silêncio”, condenou
Paraíba Car.

Na sessão anterior, Rogério Gonçalves Pereira (PSD), o Rogério
da Padaria, já havia acusado a omissão do órgão, mesmo após a
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social – a qual ele
presidiu em 2018 – ter entregue um extenso relatório sobre o
estado infraestrutural precário das unidades escolares do
município em outubro do ano passado, resultado de
fiscalizações realizadas por ele e Luiz Fernando Alves de
Almeida (PSDB) ao longo de três meses.

As vereadoras Cristiane Araújo Pedro (PSD), a Profª Cris do
Barreto, e Ana Cristina Poli (PR), respectivamente presidente
e vice-presidente da atual composição da Comissão de Educação,
salientaram que o MP, mais uma vez, delegou à comissão a
tarefa de fiscalizar as unidades escolares, sendo que esta
ação foi recentemente realizada e – da parte da Promotoria –
nada foi feito a respeito do quadro relatado.

Cobrança

Diante da situação, o vereador Luiz Fernando protocolou em 8/2
ofício à Promotoria solicitando esclarecimentos sobre as
medidas adotadas pelo Ministério Público, desde o recebimento
do material produzido pela Comissão, e o andamento do
Inquérito Civil aberto para tratar do caso.
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