Resumo da Sessão: Legislativo
aprova alterações na Lei de
Zoneamento e na LDO 2020
Os vereadores aprovaram com quatro emendas modificativas o
projeto de Lei Complementar nº 09/2019, que dispõe sobre
alterações na Lei Complementar nº 42/2019, destinada a regular
o Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do
Município de Arujá. O PLC foi votado na Sessão Ordinária de
6/11 e recebeu nove votos favoráveis.

Também passou em 1ª discussão e votação o projeto de Lei nº
237/2019 e a respectiva Mensagem Aditiva que tratam das
modificações nos anexos III, V e VI da Lei Municipal nº
3194/2019 referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
2020.

Ainda na Ordem do Dia, o Plenário votou e aprovou em 2ª
discussão, o projeto de Lei nº 221/19, que trata de abertura
de crédito adicional no valor de R$ 418.790,39, destinado à
contratação de empresa especializada para execução de serviços
de revitalização da nascente do Baquirivu.

Outros dois projetos da mesma natureza – os de números 233/19
e 236/19 – referentes a recursos destinados à modernização do
campo de futebol do Parque Rodrigo Barreto e à manutenção de
vias públicas nos valores de R$ 111.441,64 e R$ 1 milhão
respectivamente passaram em 1ª discussão e votação.

Inclusão Social

Dois projetos voltados à inclusão de pessoas surdas foram
votados e aprovados pelo Plenário: o primeiro, de autoria do
vereador Edimar do Rosário (Republicanos), o Pastor Edimar de
Jesus, torna obrigatória a instalação de dispositivo de áudio
junto a equipamentos de leitura óptica de código de barras –
este ainda será apreciado em rodada definitiva de votação
(projeto de Lei nº 240/19); o segundo, de iniciativa da
vereadora Ana Cristina Poli (PL), institui no Calendário
Oficial de Festividades de Arujá o Setembro Azul, voltado a
realização de campanhas de Conscientização dos Direitos das
Pessoas com Deficiência Auditiva. Neste caso, o Plenário
aprovou a redação final da propositura (projeto de Lei nº
237/2019).

Leitura

Outros quatro projetos foram incluídos para leitura. O projeto
de Lei Legislativo nº 248/19, de autoria do vereador Reynaldo
Gregório Junior (PTB), o Reynaldinho, cria o programa de
Integridade e Compliance na Administração Pública Municipal de
Arujá. A proposta recebeu emenda supressiva da Comissão de
Justiça e Redação que também foi lida e posteriormente será
colocada em votação. O segundo, proposto por Ana Poli, prevê
aplicação de teste de triagem do autismo em todas as crianças
atendidas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município.

Outros dois projetos entraram para Leitura – a mensagem
aditiva da LDO 2020 – projeto de Lei nº 237/2019 – e o projeto
de Lei nº 241/19, que trata de abertura de crédito adicional
suplementar para dotações da Câmara Municipal de Arujá. O
primeiro foi íncluído na Ordem do Dia da Sessão e aprovado em
1ª discussão e votação; o segundo foi aprovado em 1ª discussão
e votação durante a 62ª Sessão Extraordinária, convocada pelo
Presidente da Casa, após o término da 117ª Sessão Ordinária de

6/11.

Prazo Estendido

Três requerimentos tiveram os pedidos de prorrogação de prazo
de respostas, feitos pelo Executivo, votados e aprovados pelos
vereadores. As proposituras são as de números 2485/19, de
autoria da vereadora Ana Poli (PL), e 2498/19 e 2499/19 de
autoria do vereador Renato Bispo Caroba (PT).

Moção

O Legislativo prestou a última homenagem a Maria Helena G.
Oliveira de Lucca, a conhecida Heleninha, ao apresentar a
Moção de Pesar nº 160/2019.

Ainda foram encaminhados ao Poder Executivo para análise e
providências, 19 indicações e 19 requerimentos.
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Profº
Edval
apresentará
projeto
que
regulamenta
contratação de músicos para
eventos municipais
O vereador Edval Barbosa Paz (PSDB), o Profº Edval, se reuniu
com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Músicos do
Brasil (OMB) Gerson Tajes, no último dia 23/10, na Câmara
Municipal de Arujá, para discutir as diretrizes para
elaboração de um projeto de Lei que regulamente a contratação
de músicos e outras artistas para eventos no Município.

Gerson Tarjes explica objetivo do projeto sob observação do
vereador Profº Edval (PSDB)

Tajes explicou que já existe uma Portaria do Ministério do
Trabalho – a de nº 656/2018 – que trata da legalização destas
relações de trabalho, no entanto, ainda assim se faz
necessária uma lei local. “Estou realizando uma ação
institucional nas Câmaras Municipais, pois essa portaria é uma
grande vitória de nossa organização, visto que a falta de
regulamentação da atividade artística, até mesmo do couver, é
um grande problema para classe”, explicou.

Reunião também contou com a participação da secretária
administrativa, Patrícia Oliveira (de preto)

Segundo ele, o contato com Profº Edval se deu depois dele
tomar conhecimento do projeto Praça Viva e em Movimento.

O vereador, por
sua vez, reconheceu a importância da proposta e se comprometeu
a apresentar o
projeto. “Fiquei lisonjeado ao ser procurado pelo sr. Gerson e
vou trabalhar
para garantir os direitos de quem trabalha na área artística
e, muitas vezes,
sofre com a exploração de sua mão-de-obra”, disse ao afirmar o
quanto é difícil
as pessoas reconhecerem a atividade cultural, principalmente,
quando executada
por artistas ainda sem reconhecimento da mídia ou do meio”,
salientou.

A reunião contou com a participação da Secretária
Administrativa da Casa, Patrícia Oliveira, e a assessoria do
parlamentar.
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Projeto que visa regulamentar
trabalho
ambulante
deve
sofrer
ajustes,
anunciam
vereadores
O projeto de Lei que trata da regulamentação do comércio
ambulante em Arujá somente será aprovado mediante alterações
em seu texto. É o que anunciaram os vereadores em audiência
pública realizada na Câmara Municipal na última terça-feira
(05/11) com considerável presença dos profissionais que serão
atingidos pela medida. Na ocasião, os parlamentares pontuaram
excessos e lacunas na proposta, além de criticar o caráter
arrecadatório do PL nº 217/2019 e a ausência de garantias à
permanência de trabalhadores que atuam no segmento há mais
tempo.

Durante audiência pública, três munícipes utilizaram a Tribuna
para questionar aspectos da proposta. Também foram feitas
perguntas por escrito. As dúvidas versaram sobre custo da taxa
de licença, permanência no local de trabalho, obrigatoriedade
de realização dos cursos, contratação de auxiliares, cadastro
de ambulantes mais antigos e exigência de Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB) para quem utiliza gás. Os vereadores
se disseram à disposição para sugestões da população e
anunciaram a intenção de propor emendas.

Gabriel, presidente da Comissão de Fomento Econômico,
presidiu audiência

A nova proposta de regulamentação foi apresentada pelo
secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio Taikan
Yokoyama, o Júlio do Kaikan. Ele pontuou aspectos centrais da
Lei como procedimentos, padronização, postura e questões
sanitárias. Anunciou a criação de um selo Ambulante Legal e
afirmou que a “organização é fundamental para o
desenvolvimento”. Ele informou que Arujá conta atualmente com
150 ambulantes que deverão ser distribuídos em 12 regiões da
cidade.

A audiência foi
conduzida pelo vereador Gabriel dos Santos (PSD), presidente
da Comissão de

Fomento Econômico. Além de coordenar os trabalhos, Gabriel
incentivou a
participação da categoria e enfatizou a importância das
emendas. “Insisti para
que o projeto não fosse colocado em primeira discussão e
votação até que
tivéssemos feito a audiência pública e dado oportunidade aos
vereadores e aos
ambulantes de apresentarem propostas”, salientou.

Vereadores

Relator da Comissão Permanente de Fomento Econômico, Sebastião
Vieira de Lira (DC), Paraíba Car, reconheceu a complexidade da
proposta, mas não poupou críticas. Em sua visão, o projeto do
Executivo “se preocupa mais com a arrecadação do que em trazer
benefícios para quem está na rua”. “A Prefeitura está criando
tantos entraves que nos obriga a realizar emendas”, adiantou.

Júlio do Kaikan, secretário de Desenvolvimento Econômico,
apresenta projeto e o selo Ambulante Legal

O vereador Renato Bispo Caroba (PT) ratificou a preocupação do
colega. “O projeto não pode visar a questão arrecadatória. É
preciso regularizar e dar oportunidade para essas pessoas”,

ressaltou ao complementar: “A Lei deve ser o mais abrangente
possível, pois permitir que tudo seja definido via decreto é
muito ruim. Não podemos deixar o prefeito decidir tudo em uma
canetada, ultrapassando os limites da legislação. Estou com
dificuldades de aprovar a Lei como está. Vou propor emendas e
vou votar naquilo que for favorável ao ambulante”, criticou.

Edval Barbosa Paz (PSDB), o Profº Edval, afirmou que já vinha
trabalhando com o colega de bancada Luiz Fernando Alves de
Almeida na elaboração da Lei. “Decidi lutar pelos ambulantes
logo que assumi em janeiro de 2017. Passo diariamente na
rodoviária (onde há um grupo instalado) e converso com eles.
Arujá, infelizmente, está muito atrasada neste aspecto”,
frisou. Ele disse que manterá seu compromisso com os
ambulantes. “Vamos trabalhar juntos para que vocês tenham
dignidade, respeito e direito ao trabalho”.

Vereadores garantem que farão emendas ao projeto

Cristiane Araújo Pedro (PSD), a Profª Cris do Barreto,
questionou o secretário sobre a situação dos ambulantes mais
antigos. “Há ambulantes que trabalham há mais de 20 anos.
Serão abertas novas inscrições ou apenas iremos regulamentar
quem já atua? Como será feito esse trabalho? Acredito que os
mais antigos precisam ter a garantia de que não perderão a

vaga”.

Em tramitação na Casa Legislativa desde junho, o PL 217/2019
aguarda parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cujo
Presidente é o vereador Edvaldo de Oliveira Paula (PSC), o
Castelo Alemão. “Quero parabenizar e agradecer o secretário
Júlio pela coragem. É um tema importante e a dignidade virá
com a normatização. Vamos trabalhar esta questão com carinho”,
garantiu. Apesar de admitir dúvidas, ele apoia a
regulamentação, inclusive aspectos da padronização dos
uniformes e obrigatoriedade na realização de cursos – pontos
criticados do projeto – e disse que “tudo será decidido no
voto”.

Audiência atraiu vários representantes da categoria

“Debrucei-me sobre a Lei e sinceramente teria dificuldade em
votar favorável. Agora, ouvindo meus colegas e sabendo que
poderemos fazer emendas, estou mudando meu posicionamento”,
admitiu o vereador Edimar do Rosário (Republicanos), o Pastor
Edimar de Jesus, que fez questão de lembrar seu passado como
ambulante e a necessidade de a lei não reforçar privilégios.

Enfático, o vereador Rogério Gonçalves Pereira (PSD), o

Rogério da Padaria, questionou o público. “Será que apenas eu
estou ansioso para que esta Lei seja aprovada?”, perguntou ao
defender a aprovação da Lei ainda este ano. “Discordo de você
Júlio quanto a deixar a Lei para 2020 (o secretário havia
admitido essa possibilidade durante a audiência). E se a
vontade política mudar? Desde quando entrei como vereador vejo
esse pessoal dizendo que quer trabalhar com dignidade.
Realmente, há algumas coisas para serem resolvidas, mas não vi
nada que impeça o projeto de tramitar”, afirmou.

Rogério da Padaria sugeriu a formação de uma Comissão de
Ambulantes, reforçou seu apoio à regulamentação e disse que os
profissionais mais antigos precisam ter garantia de que
ficarão no lugar onde já trabalham ou terão prioridade na
escolha do ponto. “É preciso fazer o cadastro com urgência.
Essa lei precisa ser para ontem”.

“Concordo
com Rogério. Não podemos perder esse momento e deixar que a
existência de
pontos polêmicos inviabilize um projeto de suma importância,
pois como digo:
quando não há consenso, é preciso haver bom senso”, refletiu
Luiz Fernando.
Segundo ele, apesar de Arujá ter uma lei de regulamentação do
comércio
ambulante desde 2007 ela se tornou inexequível, exigindo uma
nova proposta.

Ambulantes também reivindicaram alterações na Lei

Paulo Henrique Maiolino (PSD), o Paulinho Maiolino, disse que,
além da regulamentação, os ambulantes precisam receber
incentivo. “Quem inicia como ambulante precisa de apoio e
assessoria. Às vezes, a pessoa começa sem ter recurso até
mesmo para comprar mercadoria”, disse o vereador ao citar o
Banco do Povo, como alternativa de incremento financeiro aos
trabalhadores. “Acho a regulamentação de extrema importância,
pois muitos ambulantes não se regularizam por não encontrar
soluções para resolver questões administrativas. No entanto, o
foco maior deve ser no aspecto social”, pontuou.

Vice-Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Ana Cristina Poli
(PL) recordou sua
participação na elaboração da Lei de 2007 e disse que “a todo
momento são
necessárias alterações”. Além disso, a vereadora salientou a
necessidade de
aperfeiçoamento e de se fazer “justiça”. Ana ainda propôs
prazo até a próxima
terça-feira (12/11) para que os ambulantes pudessem apresentar
sugestões de
emendas.

Rafael
Santos Laranjeira (PSB) disse concordar com boa parte das
ponderações dos
colegas e antecipou que fará emendas. Ele pontuou aspectos da
proposta que
tratam de concessão de licença para parentes, venda de bebidas
alcóolicas e de produtos
“in natura”. “Meu Gabinete está à disposição. Sou defensor do
comércio
ambulante e já passei por isso na época em que a lotação não
tinha permissão de
rodar. Passei os meus perrengues”, contou.

Selo Ambulante Legal

O presidente da Casa, Reynaldo Gregório Junior (PTB), o
Reynaldinho, fez uma explanação inicial e deixou a audiência
devido a problemas familiares. Em nome do Legislativo, falou
da importância do projeto e do esforço que será feito pela
Casa para garantir a sua aprovação.

Executivo

Júlio do Kaikan disse que todas as contribuições serão

consideradas e deixou a critério da Casa legislativa fazer os
ajustes que entenderem importantes. “Aqui é a Casa de Leis.
Vocês têm autonomia”.

O prefeito José Luiz Monteiro (MDB) não compareceu, mas
justificou a ausência por meio de nota lida pelo vereador
Gabriel no início da audiência.
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Feriados de novembro alteram
funcionamento do Legislativo
A Câmara de Arujá não terá expediente na próxima sexta-feira
(15/11), feriado nacional da Proclamação da República,
conforme determina a Lei Federal nº 662/49. O atendimento ao
público será retomado na segunda-feira (18/11), a partir das
8h.

Consciência negra

Na quarta-feira (20/11) data que, oficialmente, é feriado
municipal dedicado ao Dia da Consciência Negra, o Legislativo
funcionará normalmente. Ontem (13/11) durante a 118ª Sessão
Ordinária os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de
Resolução nº 20/2019 que altera a Resolução nº 364/19 e mantém
a realização da 119ª Sessão Ordinária em 20/11.

A medida foi adotada pelo presidente da Casa, Reynaldo
Gregório Junior (PTB), o Reynaldinho, depois de o prefeito
José Luiz Monteiro (MDB) assinar o decreto nº 7274, publicado
na edição de 13/11 do Diário Oficial Eletrônico, e alterar
para sexta-feira (22/11) a suspensão do expediente na
Prefeitura e nas respectivas repartições públicas por conta do
feriado da Consciência Negra.

Expediente

Na sexta-feira (22/11), portanto, não haverá expediente na
Casa Legislativa. O atendimento ao público será retomado na
segunda-feira (25/11), a partir das 8h.

A Câmara Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h30 às 17h.

*Atualizado em 14/11/2019
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Laranjeira vistoria obras de
asfaltamento que beneficiarão
região do Jardim Emília
O vereador Rafael Santos Laranjeira (PSB) acompanhou na manhã
de terça-feira (05/11) as obras de asfaltamento da estrada que
liga as avenidas Costa e Costa e Tower do Brasil, no bairro do
Portão. A recuperação da via é uma antiga reivindicação de
moradores do entorno, especialmente, de bairros como Jardim
Tupi, Jardim Joia, Jardim Emília, Recanto Primavera,
Cerejeiras e Sítio dos Fernandes.

“Essa é uma grande conquista para Arujá. Embora curto, com
cerca de 800 metros, esse trecho é muito utilizado pelos
motoristas de diversos bairros e, no estado em que se
encontrava, não oferecia condições de conforto e segurança aos
moradores que obrigatoriamente transitam por ali”, disse.

“Também me sinto responsável por esta obra, pois fiz uma série
de cobranças ao Executivo pedindo solução para este problema
de forma a atender os apelos da população. Estou orgulhoso”,
admitiu o parlamentar, autor de várias indicações endereçadas
ao Executivo.
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Abelzinho
ressalta
importância de campanha pela
saúde dos homens
Alinhado à campanha Novembro Azul, a Semana da Saúde do Homem
(Lei Municipal nº 2771/2015), criada por proposição do
vereador Abel Franco Larini (PL), o Abelzinho, visa ampliar a
conscientização sobre a necessidade de realização de exames
preventivos para detecção de doenças específicas do sexo
masculino, reduzindo a incidência e as mortes.

“Muitos

homens ainda têm dificuldade de buscar atendimento médico
antes de a doença
aparecer. A Semana visa conscientizá-los de que adotar a
prevenção como rotina,
assim como faz boa parte das mulheres, não é bobagem, mas uma
necessidade”,
pontuou o vereador.

Dentre
os principais objetivos da legislação, está o de conscientizar
o público
masculino sobre a importância da prevenção e do acompanhamento
médico para
obter melhores condições de saúde física, mental, sexual e,
assim, melhorar a
de qualidade de vida como um todo, além de divulgar os tipos
de doenças que
mais acometem as pessoas do sexo masculino ao longo dos anos.

“O Novembro Azul é uma campanha focada na questão do câncer,
que é central pois atinge milhares de homens anualmente. No
entanto, a Semana da Saúde do Homem tem uma proposta mais
abrangente, tratando a questão da saúde em sua integralidade”,
ressaltou Abelzinho.
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Ana
Poli
reivindica
contratação de especialista
para reorganizar trânsito na
área central
Em resposta ao requerimento nº 2360/19, elaborado pela
vereadora Ana Cristina Poli (PL), a Prefeitura de Arujá
informou que está em fase de contratação de uma empresa de
engenharia de tráfego para propor e implementar um plano de
reorganização do trânsito na área central do Município. A

vereadora já havia cobrado a providência há dois anos, por
meio de outro requerimento: o de nº 141/2017. A informação foi
dada pelo secretário adjunto de Serviços Lairton Donizete
Esteves em 24/09/19.

Vereadora Ana Poli

“O
trânsito em quase todo perímetro urbano é caótico e tem
causado inúmeros
transtornos e acidentes, tanto envolvendo motoristas quanto
pedestres. Por
isso, é necessária a contratação de uma empresa de engenharia
de trânsito para que
estudos sejam feitos no sentido de melhorar a fluidez,
criando, por exemplo, novas
alternativas viárias e rotas”, explicou Ana Poli.

Segundo
a vereadora, a verticalização da cidade e a instalação de
novas indústrias tiveram
impacto direto no aumento do número de veículos em circulação,
sem que houvesse
um planejamento adequado da cidade para suportar a demanda.
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Paulinho Maiolino fiscaliza
construção
de
bolsão
de
estacionamento no Perová
O
vereador Paulo Henrique Maiolino
finalização dos serviços
de construção de um bolsão
localizada na altura do nº

de

(PSB)

foi

conferir

estacionamento

em

a

área

1001 da Estrada de Santa Isabel. O local, onde será permitido
a parada gratuita
de veículos, auxiliará na organização do trânsito na região,
principalmente,
nos finais de semana.

Bolsão de estacionamento ajudará na organização do trânsito
local

“Neste
ponto há uma casa de shows e uma Igreja, além de outros
estabelecimentos que
geram grande movimentação de veículos. Isso acaba por aumentar
o risco de
acidentes, atropelamentos e paradas em pontos irregularidades

da rodovia,
causando também muitas reclamações dos moradores”, explicou o
vereador.

Ele
acredita que, após entrar em funcionamento, o bolsão reduzirá
os transtornos e
organizará o tráfego de veículos.

Bloqueio

Três
blocos de concreto foram instalados ao final da rua Nossa
Senhora do Perpétuo
Socorro, no bairro Nossa Senhora do Carmo, a pedido de
Maiolino, como forma de
bloquear o acesso de veículos. “Recebemos informações de que
pessoas vinham até
esse ponto, por ser um local ermo, para tramar furtos e
assaltos. A maioria
utilizava carros para cometer os crimes. Por isso, solicitei a
colocação destas
barreiras”, explicou.

No
bairro há o projeto Vizinhança Solidária, implantado por
iniciativa do
parlamentar.
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Maiolino homenageia dentistas
voluntários em ação contra o
câncer bucal
Com a presença dos homenageados, a Câmara Municipal aprovou a
Moção de Parabenização e Aplausos (nº 158/2019) aos dentistas
que se voluntariaram na 2ª edição do evento de Prevenção ao
Câncer Bucal em Arujá.

A propositura é de iniciativa do vereador Paulo Henrique
Maiolino (PSB), o Paulinho Maiolino, também responsável pela
organização do evento que contou com a parceria do GAPC (Grupo
de Apoio e Prevenção à Pessoa com Câncer) e da Secretaria
Municipal de Saúde.

Direcionando-se
aos dentistas homenageados, o vereador destacou: “Um sorriso
bonito não é o
suficiente para o bom dentista, ele preza sempre pela saúde
bucal e bem-estar
do paciente” e continuou: “Dessa forma, o dentista tem um
papel social muito
amplo. Ele é quem produz os sorrisos das pessoas, mudando suas
vidas pessoais
radicalmente: graças ao sorriso, muitas pessoas conquistam
oportunidades de
trabalho, relações amorosas e amigáveis. O sorriso é um padrão
de beleza,
inevitavelmente”, disse.

Presentes
à Tribuna de Honra estavam as dentistas voluntárias Daniela
Stanquini de Polli,
Beatriz Evelyn Dutra Souza, Bruna Prado dos Santos, Nania
Daniela Teixeira
Almandes e o voluntário Diego Costa Alves.

Ainda se manifestaram favoravelmente à proposta os vereadores
Ana Cristina Poli (PL), Rogério Gonçalves Pereira (PSD), o
Rogério da Padaria, Edvaldo de Oliveira Paula (PSC), o Castelo
Alemão, Sebastião Vieira de Lira (PSDC), o Paraíba Car,
Cristiane Araújo Pedro (PSD), a Profª Cris do Barreto, Abel
Franco Larini (PL), o Abelzinho, Edimar do Rosário

(Republicanos), o Pastor Edimar de Jesus, Rafael Santos
Laranjeira (PSB), Reynaldo Gregório Junior (PTB), o
Reynaldinho, Renato Bispo Caroba (PT), Luiz Fernando Alves de
Almeida (PSDB), Marcelo José de Oliveira (PRB), o Dr. Marcelo
Oliveira.
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Cris do Barreto (PSD) propõe
CEI para investigar falta de
Auto de Vistoria de Bombeiros
em escolas de Arujá
A vereadora Cristiane Araújo Pedro (PSD), a Profª Cris do
Barreto, propôs a abertura de uma Comissão Especial de
Inquérito (CEI) para investigar o motivo pelo qual 39 escolas
municipais de Arujá não possuem o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) – documento que certifica que as edificações
possuem as condições de segurança adequadas contra incêndio.

Em resposta ao requerimento nº 1953/2019, de autoria da
parlamentar, a Prefeitura de Arujá informou, em abril deste
ano, que somente o Centro Municipal de Educação Infantil
(CMEI) Maria Raimunda dos Santos possui AVCB. “Para as outras
unidades há processos em tramitação para esse fim. Cada escola
possui seu próprio processo e tem suas peculiaridades”,
registrou a secretária Municipal de Educação, Priscila
Sidorco, naquela ocasião.

Para a vereadora, que leciona na Escola Municipal Eufly Gomes,
esta situação coloca em risco a vida dos alunos e dos
funcionários. “Há vários meses, desde 2017, para ser precisa,
venho reclamando das estruturas de nossas escolas. Fiz o
requerimento sobre o AVCB pensando na segurança de nossas
crianças, e ninguém na Prefeitura deu atenção. Agora, saiu uma
notícia na Folha de S. Paulo informando que o Aeroporto

Internacional de Cumbica pode ser interditado por não ter aval
dos Bombeiros. A Câmara de Guarulhos abriu uma CEI. Aqui as
escolas não têm AVCB. Pode acontecer alguma coisa. Lá no
aeroporto tem hidrante, mas está sem água. Nas escolas nem
hidrante tem. E naquelas onde tem, não funciona”, denunciou
Cris do Barreto em pronunciamento feito na Tribuna da Casa
Legislativa em 23/10.

E prosseguiu: “Eu
proponho a esta Casa que seja aberta uma CEI para investigar
essas
irregularidades e o porquê de as escolas não possuírem AVCB.
Esta Casa não pode
prevaricar. Os governos anteriores não fizeram e este também
não fará? ”,
questionou.

Para encaminhar à Presidência da Casa um pedido de abertura de
CEI, sem que haja necessidade de votação do requerimento em
Plenário, é preciso a adesão de cinco vereadores – ou 1/3 da
Casa – conforme determina o artigo 56 do Regimento Interno.
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